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Effektivare energianvändning

– det kloka vägvalet

Internationella rapporter konstaterar att energieffektivisering är nödvändig.
För klimatet, jobben och ekonomin.
Men eftersom energieffektivisering inte är en enkel produkt som gas, olja,
vatten eller vind krävs det hjälp från politiskt håll.
Energieffektivisering händer inte av sig själv – trots att det är lönsamt för alla.

aktuella rapporter:
+ fn:s klimatpanel (ipcc) bedömer att klimatförsämringarna kan hejdas främst med
effektivare energianvändning. Kostnaden motsvarar 227 kronor per år för varje svensk

(0,06 procentenheter minskad årlig tillväxt i BNP, enligt IPCC SPM WGIII AR5 tabell 2) vilket
de säger är högt räknat då de inte kunnat beräkna fördelarna av uteblivna temperaturökningar.

+

oecd:s energiorgan iea (International Energy Agency) uppskattar att man redan med
privatekonomiskt lönsamma effektiviseringar kan uppnå nästan hela målsättningen,
dvs 2-gradersmålet. WEO (World Energy Outlook) 2012, kapitel 9-12

+

säger i sin Marknadsrapport 2013 att energieffektivisering är ”det glömda bränslet
som måste bli det första bränslet” därför att det är billigast och säkrast.

+

eu : s energieffektiviseringsdirektiv, eed , syftar till att Europa skall förverkliga den
kostnadseffektiva potentialen (som man bedömer vara minst 20 procent).

+

eu:s underlag till klimatpolitiken slår fast att effektivisering leder till bättre ekonomi
och flera jobb. ”Ett enda växthusgasmål förväntas också leda till lägre BNP och sysselsättning

iea

jämfört med en ram baserad på mer ambitiösa mål även för förnybara energikällor och energieffektivitet.” COM SWD (2014) 16 final stycke 85

DÄRFÖR ANSER EEF ATT:
+ Det behövs mer tryck på energieffektiviseringen – genom styrmedel som realiserar
den svenska lönsamma potentialen och genom initiativ från statliga myndigheter,
kommuner och landsting.
+ Effektivare energianvändning innebär lägre produktionskostnader vilket gör
företagen mera konkurrenskraftiga på sina marknader.
+ Energieffektivare offentliga verksamheter ger oss mer pengar över till vård, skola
och omsorg.
+ Effektivare energianvändning skapar jobb inom främst bygg- och verkstadssektorn
spridda geografiskt över hela landet.
+ Svenskt kunnande inom energieffektivisering är en exportvara för framtiden.
+ Lägre energianvändning lämnar också större utrymme för en utbyggnad av den
förnybara energin som kan produceras såväl lokalt som decentraliserat.
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