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Byggföretagens yttrande avseende Finansdepartementets 
promemoria Skattereduktion för installation av grön teknik, 
Fi2020/002314/S1 
 

Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar ca 3 600 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Byggföretagen har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående 
synpunkter.  

Sammanfattning 
 

• Byggföretagen ställer sig positiv till att införas en skattereduktion för 
installation av grön teknik och vill komplettera systemet till att omfatta 
även energieffektivisering i byggnader redan från start. 

• Byggföretagen anser att avdraget ska vara teknikneutralt och inte gynna 
enskilda produkter och tekniklösningar.  

• Byggföretagen föreslår även att utvidga Energisteget för industrin till att 
omfatta alla fastighetsägare och byggnader och därmed bli det Stora 
Klimatsteget.  

Byggföretagen är sammanfattningsvis positiv till förslaget med de 
kompletteringar som vi har föreslagit. Detta kan bli en del av ett nödvändigt 
återstartspaket och startskottet för en grön omställning efter Coronakrisen, både 
i Sverige och i övriga Europa. 
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Bakgrund och skäl för synpunkter och ställningstagande 
Sverige står inför stora utmaningar i att uppfylla klimatmål. Ökade satsningar på 
energieffektivisering och investeringar i gröna lösningar är en viktig del av 
detta. Stora delar av det befintliga bostadsbeståndet står samtidigt inför stora 
behov av renovering och underhåll. Samtidigt är incitamentet för att investera i 
minskad energianvändning allt för lågt. För att klara omställningen krävs en rad 
av åtgärder och nyinvesteringar i ny teknik är en del i detta. För att skapa 
förutsättningar för att dessa investeringar ska bli rätt krävs 
energieffektiviseringsåtgärder som ser till helheten och byggnaders individuella 
möjligheter att minska energi- och effektbehov. Det finns en stor potential i 
energieffektivisering i det byggda beståndet. 

Avdrag är ett effektivt sätt att skapa incitament 
Det finns goda skäl rent samhällsekonomiskt att skapa incitament som bidrar till 
energieffektivisering och långsiktigt hållbara lösningar. Redan idag finns 
lösningar som kan utvecklas ännu mer om de får avsättning på marknaden. 
Utifrån ett samhällsperspektiv innebär det åtgärder som avlastar energisystemet 
genom att minska energianvändning, kapa effekttoppar och skapa 
förutsättningar för flexibilitet. Detta ger också bättre förutsättningar för att 
föreslagna åtgärder i energideklarationer och energikartläggningar blir 
genomförda – något som idag ofta uteblir. 

Byggföretagens kommentarer till förslagen i promemorian 

 
34 § Vilka som kan få skattereduktion 
Byggföretagen anser att det är en fördel om motsvarande 
skattereduktion/incitament/avdrag även skulle kunna ges till juridisk person, 
bostadsrättsföreningar och organisationer för installation av grön teknik och 
genomförande av energieffektiviserande åtgärder. 

36 § Med installation av grön teknik avses vid tillämpningen av detta 
kapitel följande slags installationer 
Byggföretagen ställer sig positiv till möjligheten att införa en skattereduktion för 
de föreslagna åtgärderna men vill komplettera med ytterligare en punkt: 

4. Energieffektiviserande åtgärder. Incitamentet ska vara riktat för arbeten i 
småhus, bostadsrätter eller ägarlägenhet. Avdraget bör vara upp till 50 % av 
kostnaden på arbete för åtgärder som sparar energi och förbättrar 
inomhusklimatet. Vi anser också att avdraget ska gälla för materialkostnader 
eftersom dessa kan vara helt avgörande för åtgärdens genomförande. 
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Det innebär att avdragsrätten även bör innefatta andra investeringar än de som 
remissen omfattar för att möjliggöra den omställning som krävs. Det är viktigt 
att genomföra åtgärder i rätt ordning – energieffektivisering först för att minska 
energianvändning och effektbehov och därefter exempelvis installation av gröna 
hållbara tekniklösningar som exempelvis solceller. Det vore därmed bra att inte 
utforma rätten för avdrag teknikspecifikt för att ge förutsättningar för att rätt 
åtgärder med störst samhällsnytta genomförs i rätt ordning. 

Ett ytterligare skäl till att det är olyckligt att specificera tekniklösningar 
(exempelvis solceller, laddningspunkter) i lagtext är att det gör systemet mindre 
flexibelt eftersom teknikutvecklingen går väldigt fort. Vi föreslår istället att 
specificera funktionskrav som grund för skattereduktion. En specificering av 
olika tekniklösningar kan med fördel beskrivas i relevant myndighets 
förordningstexter. 

36 § punkt 3a och 3b  
I 36 § punkt 3a och 3b hänvisas till specifika standarder. Det är olyckligt ur flera 
perspektiv att formulera lagtext på detta sätt då marknadens standarder utvecklas 
över tid och nya tekniska lösningar enligt annan standard kan vara relevant. 
Standardiserade och marknadsdrivna krav är bra men bör enligt Byggföretagen 
undvikas i lagtext. Motsvarande problematik har lyfts av Boverket och 
översynen av Boverkets byggregler.  

Byggföretagens övriga kommentarer 

 
Komplettering med ett incitament för energieffektivisering för 
professionella fastighetsägare 
Med anledning av att det föreslagna stödet riktar sig endast till privatpersoner 
föreslår vi ett kompletterande incitament:  
 

- Byggföretagen föreslår att utvidga Energisteget för industrin till att 
omfatta alla fastighetsägare och byggnader och därmed bli det Stora 
Klimatsteget. Detta förslag är framtaget i samverkan mellan flera 
aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. 

- Stödet bör omfatta både projektering och investering och utgå från en 
byggnadsspecifik energikartläggning. Fastighetsägare, såväl privata 
som offentliga, behöver incitament för att komma igång med renovering 
och större energieffektiviseringsåtgärder. 

 
Det finns goda erfarenheter av bra projekt med stora energibesparingar från 
Energisteget. Ett utökat stöd där alla fastighetsägare kan dra nytta av stödet har 
därför goda förutsättningar att bli effektivt och träffsäkert. Storleken på stödet 
bör vara kopplat till hur mycket energiprestandan förbättras genom de utförda 
åtgärderna. Genom att låta samtliga fastighetsägare omfattas av Stora 
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Klimatsteget kommer åtgärden även åt stora delar av 
miljonprogramområdena som har en betydande besparingspotential.   
 
För att skapa verklig nytta behöver fastighetsägare stimuleras för att prioritera 
och genomföra energieffektiva åtgärder i kombination med grön hållbar teknik. 
Detta är nödvändigt för att Sverige ska kunna nå energi- och klimatmålen och 
för att få igång en renovering av nuvarande bostadsbestånd.   
 
 
Bidrag till återstarten av Sverige och Europa efter Corona 
Med ett genomförande av Skattereduktion för installation för grön teknik 
inklusive energieffektivisering skapar Sverige även förutsättningar för åtgärder 
som ligger i linje med EU-kommissionens initiativ - A Renovation Wave 
initiative for public and private buildings - https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-
Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector 

 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till energiexpert Birgitta 
Govén på 08-698 58 53 eller birgitta.goven@byggforetagen.se 

BYGGFÖRETAGEN 

 
Catharina Elmsäter-Svärd 
Verkställande Direktör 
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