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Näringsdepartementet 
Att: Mikael Damberg 
Regeringskansliet 
103 33 Stockholm 
 

  

Stockholm den 14 september 2016 

 
Förordning 2016:837 måste revideras – Strider mot 
statsstödsreglerna 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) vill med detta brev uppmana 
näringsdepartementet att omedelbart revidera förordning 2016:837 om stöd för renovering 
och energieffektivisering i vissa bostadsområden då den med sin §8 tydligt strider mot 
statstödsreglerna (artiklarna 107-109 i EUF-fördraget) och eventuellt gällande 
konkurrenslagstiftning. Det är uppenbart att det enda syftet med §8 är att förbjuda den 
värmepumpande tekniken att ta del av det aktuella stödet. 

8 § Stöd får inte lämnas för en renoveringsåtgärd som medför att byggnadens installerade 
eleffekt för uppvärmning ökar till mer än 10 W/m2 (Atemp). 

§8 bör omedelbart strykas innan förordningen träder ikraft den 1 oktober 2016. 

Det är vår uppfattning att §8 uppkommit genom en allt för förhastad beslutsprocess hos 
näringsdepartementet. Näringsdepartementet bjöd redan 6 maj 2015 in till en första hearing 
angående ”Stöd till renovering och energieffektivisering”. Trots att mer än ett år förflutit valde 
näringsdepartementet att istället för att skicka ut förslaget till förordning på 3-månaders 
remiss att bjuda in till en ”hearing” den 26 maj 2016 som i efterhand kallats för ett 
”remissmöte”. I förslaget som togs upp på hearingen fanns inte ens antydan till lydelsen i §8. 

Med §8 har man mer eller mindre förbjudit den i de flesta fall mest kostnadseffektiva, 
miljövänliga och realistiska möjligheten att energieffektivisera våra befintliga flerbostadshus, 
nämligen den värmepumpande tekniken och i synnerhet energieffektiva geoenergilösningar, 
att ta del av stödet. 

Den svenska värmepumpmarknaden omsätter idag över 7 miljarder kronor och är starkt 
beroende av import ifrån den inre marknaden. På en marknad med två olika dominerande 
produktionssätt av värme (värmepumpar och fjärrvärme) är det uppenbart att §8 medför att 
stödet enbart gynnar en viss produktion, hotar att snedvrida konkurrensen vilket i sin tur 
kommer att påverka importen av värmepumpar och komponenter till dessa vilket innebär en 
störning av handeln mellan medlemsstaterna.  

Då beslutet att införa denna helt nya paragraf måste ha tagits mellan den 26 maj och 30 juni 
drar vi slutsatsen att den förts in i hast utan tanke på hur den påverkar konkurrensen på 
marknaden eller om den riskerar att bryta mot statsstödsreglerna eller 
konkurrenslagstiftningen. 
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Med §8 har näringsdepartementet inom ramen för detta stöd, helt utan anledning, slagit ut 
alla reella möjligheter till konkurrens på värmemarknaden. Risken är även stor att detta får 
konsekvenser för resten av värmemarknaden med ökade uppvärmningskostnader som följd. 

 

 

Vänliga Hälsningar 
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