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Remiss 

Datum 

2021-07-01 

 

Processnummer 

3.2.1 

 

Diarienummer 

2860/2021 

Remissinstanser (se s. 2)  

 

Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med 
konsekvensutredning” 

Inbjudan att svara på Boverkets remiss 

Boverket vill ha synpunkter på ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna 

råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med konsekvensutred-

ning”. Det är också möjligt att lämna synpunkter på utkast till ansökningsfor-

mulär. 

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 1 september 2021. 

Svaret bör lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar form (exempelvis 

Word), den andra i format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen 

(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (exempelvis pdf). 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.  

Remissvaren kommer att publiceras på Boverkets webbplats. 

Svaren bör lämnas via e-post till remiss@boverket.se. Ange diarienummer 

2860/2021.  

Anvisningar om hur remissyttranden kan utformas finns i bilagan ”Att svara på 

Boverkets remiss”. 

Yvonne Svensson 

rättschef 

Bilagor: 

• Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus med konsekvensutredning”. 

• Utkast till ansökningsformulär 

• Promemorian ”Att svara på Boverkets remiss”. 

• Förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 
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Remissinstanser 

Bostadsrätterna 

Byggföretagen 

Byggherrarna 

Byggmaterialindustrierna 

Energieffektiviseringsföretagen 

Energiföretagen Sverige 

Energimyndigheten 

Energikontoren Sverige 

Energi- och Miljötekniska föreningen 

EnergiRådgivarna 

Eskilstuna kommun 

Falkenbergs kommun 

Fastighetsägarna Sverige AB 

Formas 

Föreningen Sveriges Byggnadsin-

spektörer 

Gävle kommun 

Göteborgs stad 

HSB Riksförbundet 

Hyresgästföreningen Riksförbundet 

Härnösands kommun 

Kalmar kommun 

Kiruna kommun 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Linköpings kommun 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Malmö stad 

Norrtälje kommun 

Näringslivets regelnämnd 

Regelrådet 

Region Gotland 

Riksantikvarieämbetet 

Skellefteå kommun 

Stockholms Kooperativa Bostadsför-

ening 

Stockholms stad 

Studentbostadsföretagen 

Sveriges Allmännytta 

Svensk Ventilation 

Svenska Kyl & Värmepumpföre-

ningen 

Sveriges Arkitekter 

Sveriges kommuner och regioner 

Säffle kommun 

Teknikföretagens branschgrupper 

Torsby kommun 

Växjö kommun 

Örebro kommun 
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Promemoria 

Datum 

2021-05-26 

 

  

 

   

 

Att svara på Boverkets remiss 

Denna promemoria innehåller anvisningar om hur Boverket önskar att remiss-

instanserna utformar sina svar på myndighetens remissunderlag. Detta för att 

underlätta Boverkets fortsatta arbete med att ta del av, dokumentera och 

sammanställa remissvaren samt analysera och ta ställning till eventuella 

justeringar av det remitterade förslaget. 

Anvisningarna är delvis hämtade från och inspirerade av Regeringskansliets 

promemoria ”Svara på remiss – hur och varför”.1 

Hur bör ställningstagandet lämnas? 

Inled gärna remissvaret med ett kort ställningstagande av remissen. Exempel-

vis vad som avstyrks, tillstyrks eller lämnas utan ställningstagande. Om 

remissvaret är omfattande kan det även vara av värde att skriva en kort 

sammanfattning. 

Hur bör synpunkterna lämnas? 

Boverket vill att synpunkterna i yttrandet återges i samma ordning som samt 

med hänvisning till avsnitten och underrubrikerna i remissunderlaget. Redovisa 

därför synpunkterna exempelvis under rubriker som återspeglar motsvarande 

rubrik i eller sidhänvisning till det avsnitt i remissunderlaget som kommen-

teras. 

Vad bör utelämnas i remissvaret? 

Ett remissvar bör endast innehålla ställningstagande och synpunkter på 

Boverkets remissunderlag.  

Det är oftast onödigt att återge remissunderlaget i sig. Om det av någon anled-

ning ändå finns skäl att referera något från remissunderlaget, är det viktigt att 

tydligt särskilja vad som är just referat och vad som är remissinstansens egna 

synpunkter. 

 

1 SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) ”Svara på remiss – hur och varför. Om remisser av betänkanden 

från Regeringskansliet”. 

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona |  Telefon: 0455-35 30 00 
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Interna dokument från beredningen av remissvaret eller liknande handlingar 

bör inte ges in tillsammans med det egentliga yttrandet. Tänk på att allt som 

skickas in blir allmän handling hos Boverket. 

Information i remissvaret som inte efterfrågas medför också att den fortsatta 

hanteringen av inkomna remissvar blir onödigt betungande. Exempelvis vid 

diarieföring, arkivering och utlämnande av allmän handling. Eventuellt kan det 

även få påverkan i förhållande till hur Boverket ska behandla personuppgifter 

enligt dataskyddsförordningen2. 

Vad bör man i övrigt tänka på? 

Skriv kort och koncist. Textmängden i ett remissvar kan annars bli mycket 

omfattande och svår att överblicka för läsaren. 

Språket får gärna utformas som klarspråk, vilket gäller för offentlig verksamhet 

och följer av bestämmelserna i språklagen3. Råd och förklaringar om olika 

skrivregler finns beskrivet i Myndigheternas skrivregler4. 

Tillgänglighet 

Inkomna remissvar kommer att publiceras på Boverkets webbplats. Det är 

därför viktigt att remissvaret lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar 

form (exempelvis Word), den andra i format som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 

(exempelvis pdf). Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive 

dokument. 

 

2 GDPR (General Data Protection Regulation), dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
3 Se 11 § språklagen (2009:600) som reglerar att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt 

och begripligt. 
4 Språkrådets publikation ”Myndigheternas skrivregler”, digitalt på Institutet för språk och folkminnens 

webbplats https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-

skrivreg2014-1.pdf (hämtad den 15 april 2021). 

https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-skrivreg2014-1.pdf
https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-skrivreg2014-1.pdf
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  Boverket 

Sammanfattning 

Boverket föreslår att föreskrifter och allmänna råd införs till regeringens för-

ordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Förord-

ningen träder i kraft den 1 oktober 2021.  

Föreskrifterna bör träda i kraft i nära anslutning till förordningens ikraftträ-

dande.  

Boverket arbetar också med att ta fram en vägledning som kommer att inne-

hålla exempel på stödberättigande merkostnader för energieffektivisering och 

hur merkostnader kan urskiljas ur den totala investeringskostnaden med ut-

gångspunkt i artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/20141. Väg-

ledningen kommer att vara färdig till den 1 oktober 2021. Vidare har Boverket 

fått i uppdrag av regeringen att informera ägare av flerbostadshus om 

kommande stöd till energieffektivisering.  

 

1 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av 

stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.    
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om stöd till energieffektivisering i 
flerbostadshus 

Boverket föreskriver följande med stöd av 34 § förordningen (2021:664) om 

stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 

Inledning 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter till förordningen (2021:664) om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus.  

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer och exempel på til-

lämpningen av föreskrifterna i denna författning. De allmänna råden föregås av texten 

Allmänt råd och är tryckta med mindre och indragen text. 

Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i 

samma betydelse som i förordningen. 

Färdigställande 

2 §    Med tidpunkten för färdigställande avses den tidpunkt när bygg- och installa-

tionsarbetena för energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. 

Ansökan om stöd 

3 §    En ansökan om stöd ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har 

fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för sökanden ska underteckna formuläret 

och lämna de uppgifter som anges. Till ansökan om stöd ska bifogas följande hand-

lingar: 

1. Nödvändiga behörighetshandlingar. 

2. En vid tidpunkten för ansökan giltig energideklaration enligt lagen (2006:985) 

om energideklaration för byggnader. 

3. En redovisning av den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för in-

vesteringar som ansökan avser.  

4. För bygglovspliktig energieffektiviseringsåtgärd, ett beslut om bygglov.  

Redovisningen enligt första stycket 3 ska utfärdas av en oberoende expert som upp-

fyller villkoren i 10 och 10 a §§ förordningen (2006:1592) om energideklaration för 

byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av 

energiexpert.   

Om en oberoende expert är anställd hos den som söker stöd ska det framgå av ansö-

kan att det finns ett sådant anställningsförhållande.       

Utbetalning av förskott  

4 §    Utbetalning av förskott sker i samband med beslutet om stöd. 

Allmänt råd 

Utbetalning av stöd bör i första hand ske till stödmottagarens plusgiro- eller 

bankgironummer. 
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Ansökan om utbetalning  

5 §    En ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och göras på formulär som Bover-

ket har fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för sökanden ska underteckna for-

muläret och lämna de uppgifter som anges. Till ansökan om utbetalning ska bifogas 

följande handlingar: 

1. Nödvändiga behörighetshandlingar. 

2. Intyg om när energieffektiviseringsåtgärden påbörjades och färdigställdes.  

3. Intyg om vilken energieffektiviseringsåtgärd som genomförts, merkostnaderna 

för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas ha uppnåtts.    

4. Ett registerutdrag som visar att den som genomför åtgärderna är godkänd för F-

skatt eller, i fråga om utländska företagare eller företag, intyg eller en annan handling 

som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på 

annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.   

5. Intyg från minst en av de entreprenörer som anlitats att denne medverkat i utbild-

ning av yrkesarbetande inom byggsektorn genom mottagandet av lärlingar. 

Intyg enligt första stycket 2 och 3 ska lämnas av en oberoende expert som uppfyller 

villkoren i 10 och 10 a §§ förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggna-

der och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energi-

expert.   

Allmänt råd 

Utbetalning av stöd bör i första hand ske till stödmottagarens plusgiro- eller 

bankgironummer. 

  

                       

 

1. Denna författning träder i kraft den 0 månad 0. 

2. Författningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2021. 
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2 Inledning 

Detta avsnitt beskriver bland annat Boverkets förslag utifrån vad som särskilt 

regleras i 6 § 1, 2, 3 och 5 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning 

vid regelgivning (konsekvensutredningsförordningen). 

2.1 Beskrivning av problemet 
Regeringen har den 20 juni 2021 beslutat om förordning (2021:664) om stöd 

till energieffektivisering i flerbostadshus. Enligt 34 § förordningen får Bover-

ket meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen. Genom bemyn-

digandet får Boverket rätt att fastställa formulär och precisera bestämmelserna 

i förordningen. Stödförordningen behöver kompletteras med föreskrifter om 

begreppet färdigställande och vilka handlingar som ska bifogas ansökan om 

stöd och ansökan om utbetalning. 

2.2 Vad som ska uppnås 
Föreskrifterna är tänkta att underlätta för de sökande men ska även främja en 

rättssäker och effektiv myndighetshantering.   

2.3 Alternativa lösningar 
Boverket bedömer att det inte finns något alternativ till att meddela föreslagna 

föreskrifter. En utebliven hantering innebär en ökad risk för att länsstyrelsernas 

hantering av ansökningar försvåras. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det 

viktigt att länsstyrelserna har ett likartat underlag för att pröva frågor om stöd. 

Genom föreskrifterna preciseras ansökningsförfarandet, vilket ger förutsätt-

ningar för en effektiv och rättssäker hantering och prövning av inkomna ansök-

ningar. Med föreskrifter minskar dessutom risken för godtyckliga bedömningar 

om hur förordningens bestämmelser ska tillämpas.  

2.4 Vilka som berörs av förslaget 
Stöd får ges till energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Enligt 4 § för-

ordningen ges stöd till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av 

byggnad som tillhör annan än fastighetsägaren. Stöd får ges för en byggnad 

som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyres-

rätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 

Med flerbostadshus avses ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter enligt   

Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, som är 

ett vedertaget hjälpmedel för definitioner på byggområdet.  
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2.5 Kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser 

Den som söker stödet får stå risken för den kostnad (i tid och pengar) som upp-

kommer i samband med ansökan om stöd. Det gäller för såväl kostnader som 

uppkommer med anledning av förordningens bestämmelser som Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd. Boverkets föreskrifter kan å ena sidan innebära 

ökade administrativa kostnader för den sökande, å andra sidan minskade admi-

nistrativa kostnader för länsstyrelserna som inte behöver begära in komplette-

rande uppgifter. Boverket bedömer dock sammantaget att syftet med be-

stämmelser om verkställigheten av förordningen väger tyngre än stödmot-

tagarens eventuella merkostnader. 



Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus, BFS 2021:xx, med konsekvensutredning 10 

  Boverket 

3 Rättsliga förutsättningar 

3.1 Boverkets bemyndigande 
Enligt 34 § förordningen får Boverket meddela föreskrifter om verkställigheten 

av denna förordning. 

3.2 Anmälan av krav enligt tjänstedirektivet 
En oberoende expert ska bland annat intyga att angivna uppgifter om energi-

effektiviseringsåtgärder, merkostnader för investeringen och vilken energi-

effektivisering som beräknas ha uppnåtts är korrekta. Uttrycket oberoende 

expert har enligt 2 § förordningen samma betydelse som i lagen (2006:985) om 

energideklaration för byggnader och föreskrifter som har meddelats med stöd 

av den lagen.  

Av 10 a § förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader fram-

går att bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvali-

fikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen 

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som 

meddelas i anslutning till den lagen.  

Någon anmälan av krav enligt tjänstedirektivet behövs inte för dessa före-

skrifter.    

3.3 Regeringens medgivande 
Regeringens medgivande att besluta föreskrifterna ska inhämtas om föreskrif-

terna vid tillämpningen kan få effekter på kostnader som inte är oväsentliga för 

staten, kommuner eller regioner, enligt 2 § förordningen (2014:570) om rege-

ringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. Boverket bedömer att så-

dant medgivande inte behövs för dessa föreskrifter. 
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4 Stöd till energieffektivisering i 
flerbostadshus 

4.1 Kort om stödet  
Stödet innebär i korthet följande: 

• Stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 

20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och 

år. 

• De stödberättigande merkostnaderna för investeringar ska fastställas enligt 

artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 

• Stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostads-

lägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 

• Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För 

medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora 

företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget. 

• Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara ut-

redd innan stödet söks. 

• För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen 

av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med rele-

vanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lär-

lingar. 

• En oberoende expert ska godkänna den energieffektiviseringsåtgärd och de 

merkostnader för investeringar som ansökan avser samt efter färdig-

ställande intyga att åtgärderna genomförts, vilka merkostnaderna är samt 

vilken energieffektivisering som beräknats ha uppnåtts. 

Enligt artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 ska de stödbe-

rättigande kostnaderna vara de investeringsmerkostnader som är nödvändiga 

för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet. De ska fastställas enligt 

följande: 

1. Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan urskiljas ur den to-

tala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energi-

effektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna. 

2. I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet ge-

nom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som 

skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan 
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kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrela-

terade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna. 

De kostnader som inte har ett direkt samband med uppnåendet av en högre 

energieffektivitet ska inte vara stödberättigande. 
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5 Ikraftträdande och 
informationsinsatser 

5.1 Ikraftträdande 
Regeringen beslutade om förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivi-

sering den 20 juni 2021. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2021. Före-

skrifterna bör träda i kraft i nära anslutning till förordningens ikraftträdande.  

5.2 Informationsinsatser 
Boverket kommer på sedvanligt sätt att informera om stödet på 

www.boverket.se. Därutöver har Boverket fått i uppdrag att löpande informera 

ägare av flerbostadshus om den kommande möjligheten att söka stöd för 

energieffektivisering. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2021.2     

Boverket planerar en informationskampanj under hösten 2021 för att informera 

om att stödet finns, villkor för stöd och hur man ansöker om stödet. I 

kampanjen ska såväl nya kanaler som traditionella medier ingå för att kunna nå 

ut till cirka 25 000 (enligt SCB) fastighetsägare, entreprenörer, branschorgani-

sationer, intresseorganisationer, kommuner och övriga målgrupper.  

Boverket kommer också att genomföra utbildningar för länsstyrelsernas hand-

läggare. 

 

2 Regeringens beslut den 27 maj 2021 om ändring av Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2021, 

Fi2021/01706 (delvis) Fi2021/02156. 

http://www.boverket.se/
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6 Konsekvenser 

Detta avsnitt beskriver de konsekvenser som Boverkets förslag får för de aktö-

rer som särskilt regleras i 6 § 6 samt 7 och 8 §§ konsekvensutredningsförord-

ningen. 

6.1 Företag 

6.1.1 Vilka företag som berörs 
Stöd ges till ägare av flerbostadshus som innehåller hyresrätter, bostadsrätter 

eller kooperativa hyresrätter.    

Stöd får ges för en byggnad som har en energiprestanda som, uttryckt som ett 

primärenergital, överstiger 100 kWh/m2 och år. Det motsvarar gränsen för 

energiklass E enligt energideklarationssystemet.3  

Utdrag från Boverkets energideklarationsregister i januari 2020 visar att 54 

procent av uppvärmd area i deklarerade flerbostadshus hade energiklass E-G. 

21 procent utgjordes av hyresrätter och 33 procent av bostadsrätter (se diagram 

1).  

Diagram 1. Andel flerbostadshus (utifrån uppvärmd area) som har möjlighet att söka stödet 
(energiklass E-G) samt övriga flerbostadshus (energiklass A-D). 

 
Källa: RISE. Från energideklarationsregistret 2020-01-01.  
 

Sett till antalet byggnader har 61 procent möjlighet att söka stödet (58 985 av 

totalt 96 004 flerbostadshus i byggnadsbeståndet).4 Av byggnaderna med möj-

 

3 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. 
4 Källa: RISE. Utdrag ur energideklarationsregistret 2020-01-01.  
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lighet att söka stödet (energiklass E-G) omfattas 10,4 procent av IMD-krav för 

värme (se diagram 2).  

Diagram 2. Överlapp mellan byggnader som har möjlighet att söka energieffektiviseringsstödet 
och byggnader som omfattas av IMD-krav för värme. 

 

Källa: RISE.  

Ägarfördelning  

Ägarfördelningen av flerbostadshus inom de energiklasser som har möjlighet 

att söka stödet visas i diagram 3. Andelen allmännyttiga bostäder är ganska 

jämn i energiklass E-G (knappt 30 procent). I energiklass E och F är andelen 

bostadsrätter något högre än andelen privata bolag och i energiklass G är i 

stället andelen privata bolag något högre än andelen bostadsrätter.  

Diagram 3. Ägarfördelning inom flerbostadshus i energiklass E-G. 

 

Källa: RISE. Gruppen privata bolag innefattar privata fastighetsbolag medan gruppen privat-

ägda byggnader innefattar privatpersoner som äger fastigheter. I gruppen övrigt finns stiftelser 

och ägare som förvaltar olika former av specialbostäder, exempelvis studentbostäder. 
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6.1.2 Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag 
Boverket kommer att ta fram ansökningsformulär för ansökan om stöd och an-

sökan om utbetalning samt en e-tjänst för stödet.  

Boverket uppskattar tidsåtgången för sökanden att fylla i en ansökan om stöd 

till cirka 6 timmar. Vid en antagen timkostnad på 450 kronor per timme upp-

skattar Boverket den administrativa kostnaden för att fylla i ansökan till 2 700 

kronor. Därutöver tillkommer tid för att ta fram uppgifter om den eller de ener-

gieffektiviseringsåtgärder som ansökan avser, primärenergital före och efter 

energieffektiviseringsåtgärd/er samt merkostnader. Sådana uppgifter och be-

räkningar kan antingen en energiexpert ta fram eller att den sökande själv om-

besörjer det och att energiexperten sedan godkänner uppgifterna. Kostnader 

som uppstår under byggtiden, till exempel energiexpertens verifiering av 

genomförda åtgärder bör kunna räknas som stödgrundande.5 I 14 och 15 §§ 

förordningen anges vilka uppgifter och handlingar som ska finnas med i ansö-

kan om stöd. Förutom dessa uppgifter och handlingar föreslår Boverket att be-

hörighetshandlingar och giltig energideklaration bifogas samt uppgift om den 

oberoende experten är anställd hos sökanden. Det är sådana handlingar och 

uppgifter som är förhållandevis enkla att ta fram.  

Efter energieffektiviseringsåtgärden eller åtgärderna är färdigställda ska stöd-

mottagaren ansöka om utbetalning. Boverket uppskattar tidsåtgången för stöd-

mottagaren att fylla i en ansökan om utbetalning till cirka 6 timmar. Vid en an-

tagen timkostnad på 450 kronor per timme uppskattar Boverket den admi-

nistrativa kostnaden för att fylla i ansökan till 2 700 kronor. Därutöver till-

kommer tid för att ta fram uppgifter om genomförda åtgärder, merkostnader för 

investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas ha uppnåtts. Detta 

kan antingen energiexperten eller den sökande göra. Om den sökande tar fram 

underlaget ska energiexperten intyga att uppgifterna är korrekta. Kostnader 

som uppstår under byggtiden, till exempel energiexpertens verifiering av ge-

nomförda åtgärder bör kunna räknas som stödgrundande6. I 20 § förordningen 

anges vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan om utbetalning. Förutom 

dessa uppgifter föreslår Boverket att behörighetshandlingar, intyg om energi-

effektiviseringsåtgärdens påbörjande och färdigställande, registerutdrag om 

godkännande för F-skatt och intyg om mottagande av lärlingar bifogas ansökan 

om utbetalning. Kraven på F-skatt och lärlingar samt tidsfrister för påbörjande 

 

5 Finansdepartementet, promemoria Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i 

flerbostadshus, mars 2021. 
6 Finansdepartementet, promemoria Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i 

flerbostadshus, mars 2021. 
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och färdigställande framgår av 6, 7, 11, 18 och 19 §§ förordningen. Intyg om 

påbörjande och färdigställande ska lämnas av en certifierad energiexpert.    

6.1.3 Hur företags konkurrensförhållanden påverkas 
Boverket bedömer att regleringen inte kan komma att påverka konkurrensför-

hållandena för företagen. Stödet till energieffektivisering får ges till ägare av 

flerbostadshus som innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, 

kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Föreskrifterna omfattar också dessa ägar-

kategorier och innehåller inte några begränsningar jämfört med förordningen.  

6.1.4 Särskilda hänsyn till små företag 
Stödets storlek är högre för små företag, högst 50 procent, jämfört med medel-

stora och stora företag, högst 40 respektive 30 procent. Genom att koppla en 

certifierad energiexpert till stödet för att beräkna åtgärdernas effekt underlättas 

de mindre företagens administration. Å andra sidan medför det en ökad kost-

nad för företaget att anlita en energiexpert. Kostnader under byggtiden, till ex-

empel energiexpertens verifiering av genomförda åtgärder, bör dock kunna rä-

knas som stödgrundande.  

6.2 Staten, regioner och kommuner 
Boverket bedömer att tillämpningen av föreslagna föreskrifter inte kan få 

sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner att rege-

ringens medgivande behövs.   

6.2.1 Ekonomiska konsekvenser för staten 
Stödet administreras av Boverket och länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna handlägger och fattar beslut i ärenden samt utövar tillsyn över 

att villkoren för stödet följs. Länsstyrelserna kommer också att informera om 

stödet och är den myndighet sökanden i första hand ska vända sig till när det 

gäller frågor. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka handlingar som 

ska skickas med ansökan om stöd och ansökan om utbetalning. Tidsåtgången 

för länsstyrelsen att handlägga en komplett ansökan om stöd uppskattas ligga i 

intervallet 10–24 timmar. Med en timkostnad på 450 kronor per timme beräk-

nas kostnaden för handläggningen uppgå till mellan 4 500 och 10 800 kronor 

per ansökan. Denna kostnad avser dock en komplett ansökan och i de fall 

komplettering behövs kan handläggningstiden bli betydligt längre. Utöver den 

uppskattade handläggningstiden kan det tillkomma tid för arbete innan en an-

sökan kommer in, som exempelvis telefonsamtal och möten med sökanden för 

att diskutera projekt. Även efter ett beslut kan det tillkomma tid för projektför-

ändringar, bevakningsdatum och påminnelser.  
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När det gäller ansökan om utbetalning beräknas länsstyrelsens handläggning av 

en komplett utbetalningsansökan ta cirka 8 timmar och kosta 3 600 kronor.  

6.2.2 Ekonomiska konsekvenser för regioner  
Regionerna är inte berörda av stödet.  

6.2.3 Ekonomiska konsekvenser för kommuner 
De allra flesta kommuner har organiserat förvaltningen av det kommunala bo-

stadsbeståndet i fristående bolag. Om en kommun i egenskap av fastighets-

ägare söker stödet bedöms konsekvenserna var desamma som vad som redo-

visas under företag.  

6.3 Europeiska unionen 
Boverket bedömer att föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter som 

följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  

6.4 Miljö och klimat 
Stödet till energieffektiviseringsåtgärder bidrar till att energianvändningen i 

flerbostadshusbeståndet minskar. Stödet bidrar också till att nå det nationella 

klimatmålet att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären. Vidare bidrar det till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och 

till  målet för Hållbara städer och samhällen inom Agenda 2030. Boverkets för-

slag till föreskrifter underlättar ansökningsförfarandet och bidrar till en rätts-

säker och likartad tillämpning i hela landet.   

6.5 Kulturmiljö samt arkitektur och gestaltad 
livsmiljö 

Om energieffektiviseringsåtgärden kräver bygglov ska ett beslut om bygglov 

skickas med ansökan om stöd. Skälet är att utgöra ett skydd mot att olovliga åt-

gärder påbörjas och att skydda byggnader där åtgärder skulle kunna medföra en 

förvanskning av byggnaders särdrag, som takutformning, färgsättning och 

form.  

6.6 Social hållbarhet 

6.6.1 Barn och unga 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för barn och 

unga. 
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6.6.2 Äldre 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för äldre. 

6.6.3 Jämställdhet 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för jämställd-

heten. 

6.6.4 Personer med nedsatt funktionsförmåga 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för personer 

med nedsatt funktionsförmåga. 

6.6.5 Folkhälsa 
Utöver de direkta energibesparingarna kan åtgärderna leda till förbättrad folk-

hälsa genom att risken för att drabbas av hälso- och luftvägsproblem blir 

mindre när ventilationen förbättras och mängden partiklar i luften minskar. 

Boverkets föreskrifter underlättar ansökningsförfarandet och bidrar till en rätts-

säker och likartad tillämpning i hela landet.  

6.6.6 Integration och boendesegregation 
Boverkets föreskrifter bedöms inte innebära några konsekvenser för integration 

och boendesegregation. 
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7 Författningskommentar 

7.1 Förslag till föreskrifter och allmänna råd 
till förordningen om stöd till 
energieffektivisering i flerbostadshus 

Inledning 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter till förordningen (2021:664) om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus.  

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer och exempel på tillämp-

ningen av föreskrifterna i denna författning. De allmänna råden föregås av texten All-

mänt råd och är tryckta med mindre och indragen text. 

Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i 

samma betydelse som i förordningen. 

 

I föreskriften förklaras vilken förordning som föreskrifterna hör samman med 

och innebörden av allmänna råd. Vidare förklaras termer och begrepp som an-

vänds i föreskrifterna. 

Färdigställande 

2 §    Med tidpunkten för färdigställande avses den tidpunkt när bygg- och installa-

tionsarbetena för energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. 

 

Begreppet påbörjande definieras i artikel 6 punkt 2 och artikel 2 punkt 23 i 

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Det finns dock ingen definition 

av begreppet färdigställande varken i stödförordningen eller i kommissionens 

förordning. Definitionen förtydligar att färdigställandet är kopplat till de fak-

tiska energieffektiviseringsåtgärdernas slutförande.   

Ansökan om stöd 

3 §    En ansökan om stöd ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har 

fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för sökanden ska underteckna formuläret 

och lämna de uppgifter som anges. Till ansökan om stöd ska bifogas följande hand-

lingar: 

1. Nödvändiga behörighetshandlingar. 

2. En vid tidpunkten för ansökan giltig energideklaration enligt lagen (2006:985) 

om energideklaration för byggnader. 

3. En redovisning av den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för in-

vesteringar som ansökan avser.  

4. För bygglovspliktig energieffektiviseringsåtgärd, ett beslut om bygglov.  

Redovisningen enligt första stycket 3 ska utfärdas av en oberoende expert som upp-

fyller villkoren i 10 och 10 a §§ förordningen (2006:1592) om energideklaration för 

byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av 

energiexpert.   
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  Boverket 

Om en oberoende expert är anställd hos den som söker stöd ska det framgå av ansö-

kan att det finns ett sådant anställningsförhållande.       

 

I 14 och 15 §§ förordningen anges vilka uppgifter och handlingar som ska 

finnas med i ansökan om stöd. Förutom dessa uppgifter och handlingar föreslår 

Boverket att behörighetshandlingar och giltig energideklaration bifogas samt 

uppgift om den oberoende experten är anställd hos sökanden.  

Med stöd av behörighetshandlingar kan länsstyrelsen kontrollera att den som 

ansöker om stöd är behörig att företräda sökanden. En ny energideklaration be-

höver inte tas fram utan det är den deklaration som är giltig vid tidpunkten för 

ansökan, som ska lämnas in. Energideklarationen innehåller vissa uppgifter om 

byggnaden som utgör underlag för länsstyrelsens bedömning, bland annat upp-

gifter om byggnadens area. Energideklarationen kan också innehålla aktuell 

uppgift om primärenergital.   

Enligt 10 § tredje stycket förordningen (2006:1592) om energideklaration för 

byggnader får en oberoende expert som är anställd hos den som har en skyldig-

het att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll an-

litas för att upprätta deklarationen eller protokollet. Det ska i så fall framgå av 

deklarationen eller protokollet att det finns ett sådant anställningsförhållande. 

På samma sätt ska det av ansökan om stöd framgå att det finns ett sådant an-

ställningsförhållande. Det är en uppgift som är relevant vid länsstyrelsernas 

uppföljning och tillsyn av stödet.   

Utbetalning av förskott 

4 §    Utbetalning av förskott sker i samband med beslutet om stöd. 

Allmänt råd 

Utbetalning av stöd bör i första hand ske till stödmottagarens plusgiro- eller 

bankgironummer. 

 

Rekommendationen i det allmänna rådet underlättar länsstyrelsens handlägg-

ning och säkerställer en rättssäker hantering av utbetalningar. 

Ansökan om utbetalning  

5 §    En ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och göras på formulär som Bover-

ket har fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för sökanden ska underteckna for-

muläret och lämna de uppgifter som anges. Till ansökan om utbetalning ska bifogas 

följande handlingar. 

1. Nödvändiga behörighetshandlingar. 

2. Intyg om när energieffektiviseringsåtgärden påbörjades och färdigställdes.  

3. Intyg om vilken energieffektiviseringsåtgärd som genomförts, merkostnaderna 

för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas ha uppnåtts.    
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  Boverket 

4. Ett registerutdrag som visar att den som genomför åtgärderna är godkänd för F-

skatt eller, i fråga om utländska företagare eller företag, intyg eller en annan handling 

som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på 

annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.   

5. Intyg från minst en av de entreprenörer som anlitats att denne medverkat i utbild-

ning av yrkesarbetande inom byggsektorn genom mottagandet av lärlingar. 

Intyg enligt första stycket 2 och 3 ska lämnas av en oberoende expert som uppfyller 

villkoren i 10 och 10 a §§ förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggna-

der och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiex-

pert.   

Allmänt råd 

Utbetalning av stöd bör i första hand ske till stödmottagarens plusgiro- eller 

bankgironummer. 

  

I 20 § förordningen anges vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan om ut-

betalning. Förutom dessa uppgifter föreslår Boverket att behörighetshand-

lingar, intyg om energieffektiviseringsåtgärdens påbörjande och färdigstäl-

lande, registerutdrag om godkännande för F-skatt och intyg om mottagande av 

lärlingar bifogas ansökan om utbetalning. Kraven på F-skatt och lärlingar samt 

tidsfrister för påbörjande och färdigställande framgår av 6, 7, 11, 18 och 19 §§ 

förordningen.  

Intyg om påbörjande och färdigställande ska lämnas av certifierad energiex-

pert.     
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Svensk författningssamling 

Förordning 
om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 

Utfärdad den 20 juni 2021 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, ges för 

energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. 

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 

Innebörden av vissa ord och uttryck 

2§    Uttrycken energiprestanda och oberoende expert som används i denna 

förordning har samma betydelse som i lagen (2006:985) om energi-

deklaration för byggnader och föreskrifter som har meddelats med stöd av 

den lagen. 

3 §    Uttrycken stora, medelstora och små företag som används i denna 

förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget. 

Stödberättigade aktörer och stödberättigande byggnader 

4 §    Stöd får endast ges till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och 

ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren. 

5 §    Stöd får endast ges för en byggnad som 

1. till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med

hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt, och

2. har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger

100 kWh/m2 och år.

6 §    Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna är godkänd för

F-skatt.

Utländska företagare eller företag får i stället visa upp intyg eller en annan

handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom 

registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om 

skatter och avgifter. 

SFS 2021:664
Publicerad 

den 22 juni 2021
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SFS 2021:6647 §    Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna medverkar till 

att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan 

med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta 

emot lärlingar i färdigutbildning. 

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från att medverka 

till utbildning om det finns särskilda skäl. 

8 §    Stöd får inte ges till företag i svårigheter enligt definitionen i punkt 20 

i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till 

undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter 

(2014/C 249/01). 

Stödberättigande åtgärder 

9 §    Stöd får ges som ett investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i 

enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och 

artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.  

Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får endast ges 

under förutsättning att stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet 

offentliggörs enligt artikel 9.1.c i kommissionens förordning (EU) 

nr 651/2014. 

10 §    Stöd får endast ges om energieffektiviseringsåtgärden beräknas med-

föra att byggnadens energiprestanda, uttryckt som ett primärenergital, 

förbättras med minst 20 procent. 

11 §    Stöd får inte ges för 

1. en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan en ansökan om

stöd har kommit in till länsstyrelsen, eller 

2. en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare

från fjärrvärme till el. 

Beräkning av stödets storlek 

12 §    De stödberättigande merkostnaderna för investeringar ska fastställas 

enligt artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 

13 §    Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget 

enligt 12 § (stödnivån). För medelstora företag får dock stödet uppgå till 

högst 40 procent och för stora företag högst 30 procent av det stöd-

berättigande underlaget enligt 12 §. 

Ansökan om stöd 

14 §    En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till länsstyrelsen 

i det län där fastigheten ligger. Ansökan ska avse en bestämd byggnad och 

innehålla 

1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad

tidpunkt för påbörjande och färdigställande, 

2. en förteckning över merkostnader för investeringen,

3. de uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kontrollera att kraven i

15 § är uppfyllda, och 

4. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att pröva ansökan.

Till ansökan ska bygglov för energieffektiviseringsåtgärden bifogas om

inte stödmottagaren gör sannolikt att bygglov inte krävs för åtgärden. 
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SFS 2021:66415 §    Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för invest-

eringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert. 

Beslut om stöd  

16 §    Länsstyrelsen prövar frågor om stöd. 

17 §    Ett beslut om stöd ska innehålla 

1. uppgift om vilken byggnad som stödet ges för,

2. uppgift om den fastställda stödnivån för stödmottagaren och storleken

på det preliminära stödbeloppet, 

3. uppgift om när energieffektiviseringsåtgärden senast ska färdigställas

enligt 18 §,  

4. uppgift om när stödmottagaren senast ska ansöka om slutlig utbetalning

enligt 19 §, och 

5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

18 §    En energieffektiviseringsåtgärd ska påbörjas inom sex månader från 

beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.  

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om andra tidsgränser om det finns 

särskilda skäl.  

Ansökan om utbetalning av stöd 

19 §    När energieffektiviseringsåtgärden är färdigställd ska stödmottagaren 

ansöka om utbetalning. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 

tre månader efter att energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. 

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att förlänga tiden med högst 

tre månader. 

20 §    Stödmottagaren ska i ansökan om utbetalning redovisa vilken åtgärd 

som har genomförts, merkostnaderna för investeringen och vilken energi-

effektivisering som beräknas ha uppnåtts.   

Till ansökan ska även bifogas ett intyg från en oberoende expert om att 

uppgifterna i ansökan är korrekta. 

Utbetalning av stöd 

21 §    Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband 

med beslutet om stöd.  

Om länsstyrelsen beslutat om andra tidsgränser enligt 18 § andra stycket 

får den resterande delen av det preliminära stödet betalas ut före utgången 

av 2024, även om länsstyrelsen bedömer att energieffektiviseringsåtgärden 

inte är färdigställd. Stödmottagaren ska i ett sådant fall på begäran av 

länsstyrelsen lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för 

utbetalningen. 

22 §    Länsstyrelsen ska efter ansökan som avses i 19 och 20 §§ fatta ett 

utbetalningsbeslut där stödets storlek slutligt bestäms.  

23 §    Länsstyrelsen ska besluta att det beviljade stödet helt eller delvis inte 

ska betalas ut om  

1. den som har sökt eller tagit emot stöd genom att lämna oriktiga upp-

gifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 
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SFS 2021:6642. stödet av något annat skäl än vad som framgår av 1 har beviljats fel-

aktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett 

detta, 

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den

energieffektiviseringsåtgärd som stödet beviljats för, 

4. mottagaren inte har gett in en sådan ansökan om utbetalning som avses

i 19 och 20 §§, eller 

5. ett villkor för stödet i något annat avseende inte har följts.

24 §    Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.  

25 §    Stödet ska betalas ut till den som vid tidpunkten för länsstyrelsens 

utbetalningsbeslut är antecknad som fastighetsägare, innehavare av tomträtt 

eller ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren i 

fastighetsregistret. 

26 §    Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalnings-

krav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett 

stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.  

Återbetalningsskyldighet och avräkning 

27 §    En stödmottagare är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha 

betalats ut enligt 23 §.  

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta 

enligt räntelagen (1975:635) betalas.  

28 §    Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig, ska länsstyrelsen 

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. 

Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen sätta ned kravet på 

återbetalning och ränta helt eller delvis.   

29 §    Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala 

ränta enligt denna förordning, får ett krav på återbetalning av stöd och på 

ränta räknas av mot en annan utbetalning av stöd enligt förordningen.  

Tillsyn, uppföljning och uppgiftsskyldighet  

30 §    Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs. 

31 §    Boverket ska följa upp att syftet med stödet tillgodoses och varje år i 

samband med sin årsredovisning rapportera till regeringen hur medlen 

använts och vilka resultat som uppnåtts.  

32 §    Den som ansökt om eller tagit emot stöd ska på begäran lämna de 

uppgifter som länsstyrelsen och Boverket behöver för att utöva tillsyn, följa 

upp och utvärdera stödet.  

Offentliggörande, rapportering och registerföring 

33 §    I 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av 

Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentlig-

görande och rapportering. Länsstyrelsen ska föra de register som avses i 

artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.  
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SFS 2021:664Bemyndigande 

34 §    Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna 

förordning. 

Överklagande 

35 §    Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Bo-

verket.  

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande 

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett 

överklagat ärende enligt 22, 23, 26 eller 29 § får dock inte överklagas.  

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021. 

På regeringens vägnar 

EVA NORDMARK 

Johan Ndure 

(Finansdepartementet) 



 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Projektbenämning 

1. Projektbenämning 

Namnge projektet/åtgärden. 

 

 

2. Tidplan 

Ange preliminära datum då åtgärderna beräknas påbörjas respektive färdigställas. De stödberättigade åtgärderna får inte 

ha påbörjats innan ansökan har kommit in till länsstyrelsen. En energieffektiviseringsåtgärd ska påbörjas inom sex månader 

från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet. För att en åtgärd ska anses påbörjad ska 

antingen bygg- och installationsarbeten som avser energieffektiviseringsåtgärden ha påbörjats eller det första bindande 

åtagandet att beställa utrustning eller annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig, beroende på vilket som inträffar 

först. Med tidpunkt för färdigställande avses den tidpunkt när bygg- och installationsarbetena för 

energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. 

Åtgärderna påbörjas (år, månad, dag) Åtgärderna färdigställs (år, månad, dag) 

 

 

  

Inkom till länsstyrelsen 

 

 

 

Diarienummer 
För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda. Läs 

mer på Boverkets webbplats. 

 

Ansök hos länsstyrelsen i det län där byggnaden är 

belägen. Genomförs åtgärder i flera byggnader ska 

du göra en ansökan per byggnad.  

 

Obs! Ansökan måste ha kommit in till 

länsstyrelsen innan åtgärden får påbörjas. 

 

Ansökan om stöd till 
energieffektivisering i flerbostadshus 
(SFS 2021:664) 

                     

(SFS 2018:xx) 



 

 

3. Uppgifter om sökanden  

Sökande 

  

Organisationsnummer/personnummer 

Sökanden är 

 allmännyttigt bostadsföretag         
 kommun 
 privat bostadsföretag                       
 stiftelse        
 ekonomisk förening 
 bostadsrättsförening                                        
 kooperativ hyresrättsförening  
 fysisk person 

 annat: ................................................................................................................... 

 

Ange om företaget är litet, medelstort eller stort företag i enlighet med definitionerna i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014. Varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet ska 
anses som ett företag.  

 små företag  (sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10     
miljoner euro per år)                           

 medelstort företag (sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro 
eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år)                           

 stort företag (sysselsätter ≥ 250 personer och vars årsomsättning ≥ 50 miljoner euro eller vars 
balansomslutning ≥ 43 miljoner euro per år)                           

 

Adress 

 

Postnummer            

                                                           

Postadress 

E-post 

 

Sökandens webbplats (om sådan finns) 

 

4. Uppgifter om projektledare/kontaktperson för projektet 

Namn 

 

Arbetsplats 

Telefonnummer (dagtid) 

 

Telefonnummer (mobil) 

E-post 

                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

5. Utbetalningsuppgifter 

Välj ett utbetalningsalternativ. I första hand bör plusgiro eller bankgiro användas. 

Plusgiro 

 

Bankgiro 

Bank 

 

Clearingnummer Kontonummer 

Kontohavare 

                                                                      

Meddelande till kontohavare (max 35 tecken) 

 

6. Uppgifter om fastigheten 

Fastighetsbeteckning 

Län 

 

Kommun 

Fastighetsägare 

Marken disponeras med 

 äganderätt        
 tomträtt        
 annan nyttjanderätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Uppgifter om byggnaden 

Byggnadsägare (om annan än fastighetsägaren) 

 

Byggnadens gatuadress 

Postnummer          

                                                             

Postadress 

Energideklarations-id 

Nybyggnadsår 

Prefix byggnads-id                                                Byggnads-id 

Byggnadens Atemp (enligt energideklaration) 

________ m2. 

Hur stor del av byggnadens area upplåts för bostäder med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt (enligt 
energideklaration)? 

________procent. 

Byggnadens energiprestanda, uttryckt som primärenergital, före energieffektiviseringsåtgärden (enligt oberoende 
expertens utlåtande, om annan energiprestanda än den som anges i gällande energideklaration). Primärenergitalet ska 
beräknas vid ansökningstillfället enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den lagen.   

_______(kWh/m2 och år).  

Byggnadens beräknade energibesparing, uttryckt som primärenergital (enligt oberoende expertens utlåtande). 
Primärenergitalet ska beräknas vid ansökningstillfället enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.   

_______(kWh/m2 och år).  

Hur många procent beräknas energieffektivitetsåtgärden förbättra byggnadens energiprestanda? 

_______procent. 

 

Beräknad förändring i byggnadens energianvändning, uttryckt i kWh/år (levererad energi). 

Energibärare\energipost Uppvärmning Komfortkyla Tappvarmvatten Fastighetsel 

El     

Fjärrvärme     

Fjärrkyla     

Biobränslen     

Fossil olja     

Fossil gas     

 

 

 



 

 

8. Uppgifter om åtgärden  

Observera att åtgärden inte får påbörjas innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen.  

Avser åtgärden (kryssa i en eller flera rutor)  

Klimatskärm 

 Tilläggsisolering av tak 
 Tilläggsisolering fasad 
 Byte fönster/dörrar 

Tekniska installationer  

 Effektivare ventilation/värmeåtervinning 
 Effektivare styr- och reglersystem 

Energiförsörjning/-omvandling 

 Effektivare energiomvandling 
 Byte av energiförsörjning  

Fastighetsenergi 

 Effektivare belysning 

Annat: ____________ 

 

Lämna en sammanfattande beskrivning av den åtgärd/de åtgärder som stöd söks för. Av beskrivningen ska framgå vad som 
ska göras inom själva åtgärden. Beskrivningen nedan kan omfatta maximalt 2 000 tecken. Räcker inte utrymmet, ange 
resterande uppgifter i bilaga. 

 

 

 

 

 

 

Kräver åtgärden/-erna bygglov? 

o Ja 
o Nej 

Om nej, motivera varför. Motiveringen nedan kan omfatta maximalt 2 000 tecken. 

 

 

 

 

Innebär åtgärden/-erna att byggnaden byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el? 

o Ja 
o Nej 

 

 

 

 



 

 

9. Kostnader och sökt stöd 

Stöd lämnas för beräknade merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder (enligt bifogad redovisning) som beräknas 

medföra att byggnadens energiprestanda, uttryckt som ett primärenergital (EPPET), förbättras med minst 20 procent. De 

kostnader som inte har ett direkt samband med uppnåendet av en högre energieffektivitet är inte stödberättigande. De 

merkostnader som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert. Vid beräkningen av stödnivå och 

stödberättigande kostnader ska alla siffror som används avse belopp före eventuella avdrag för skatt eller andra avgifter. 

 

De stödberättigade merkostnaderna för investeringar ska fastställas enligt artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014. Enligt artikel 38 p. 3 finns det två alternativ för att ange merkostnaderna, ange åtgärden/-erna under 
respektive alternativ. Om samtliga åtgärder inte får plats bifoga bilaga. 
 

Alternativ A. Om merkostnaderna för att investera i energieffektivitet kan urskiljas ur den totala investeringskostnaden 
som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna. 
Räcker inte utrymmet, ange resterande uppgifter i bilaga. 
 

Alternativ A. Stöd söks för följande åtgärder. Förbättring 
EPPET  

(kWh/m2 och år) 
 

Totala 
Investeringskostnaden 
(kr) 

Beräknade 
merkostnader 
(kr) 

Klimatskärm    

1.     

2.     

3.    

4.    

Tekniska installationer    

1.     

2.     

3.    

4.    

Energiförsörjning/-omvandling    

1.     

2.     

3.    

4.    

Fastighetsenergi    

1.     

2.     

3.    

4.    

Annat:    

1.     

2.     

3.    

4.    

Summa åtgärder enligt alternativ A (kr) 
 

   

Förbättring EPPET (kWh/m2 och år) enligt 
alternativ A. 

   

     



 

 

B. Identifiera merkostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre 
energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för 
båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna. 
Den oberoende experten ska i sin redovisning, som ska lämnas i bilaga, beskriva den liknande mindre åtgärden och 
jämföra med den åtgärd som stöd söks för. 
 

B. Stöd söks för följande åtgärder. Förbättring 
EPPET (kWh/m2 

och år).  

Totala 
investerings- 
kostnader sökt 
åtgärd 
(kr) 

Totala 
investerings- 
kostnader 
jämförelse-
projekt 
(kr) 

Beräknade 
merkostnader 
(kr) 

Klimatskärm     

1.      

2.      

3.     

4.     

Tekniska installationer     

1.      

2.      

3.     

4.     

Energiförsörjning/-omvandling     

1.      

2.      

3.     

4.     

Fastighetsenergi     

1.      

2.      

3.     

4.     

Annat:     

1.      

2.      

3.     

4.     

Summa åtgärder enligt alternativ B 
 

    

Förbättring EPPET (kWh/m2 och år) enligt 
alternativ B. 

  

  

 

Kostnader för oberoende konsult (kr) 
(efter att åtgärden har påbörjats) 
 

 

Summa stödunderlag (kr) 
( dvs. merkostnader angivna under A och B och 
konsultkostnader)  
 

 

Sökt stöd (kr)  
(30, 40 eller 50 % av stödunderlaget, beroende på om 
sökanden är ett stort, medelstort eller litet företag, se 
under fråga 3) 

 

 



 

 

 

10. Annat statligt stöd 

Har du beviljats annat statligt stöd för samma – helt eller delvis överlappande – stödberättigande 
kostnader?  

o Ja 
o Nej 

Om ja, fyll i följande. 

Beviljande 
myndighet eller 
offentlig aktör 

 

Beviljat belopp i 
kronor 

 

Beslutsdatum 

 

Utbetalt belopp i 
kronor 

 

Utbetal-
ningsdatum 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

11. Uppgifter om oberoende expert  

Den oberoende experten ska uppfylla villkoren i 10 och 10 a §§ förordningen (2006:1592) om energideklaration för 
byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert. För att kontrollera om 
experten har rätt certifiering se www.boverket.se. 

Namn 

 

Arbetsgivare 

Telefonnummer (dagtid) 

 

Telefonnummer (mobil) 

E-post  

                                                                    

Adress 

 

Vilken behörighetsnivå har den oberoende experten?  

 Normal (N) 
 Kvalificerad (K) 

Behörighetsnummer:  

 

Certifierad till: 

 

Är den oberoende experten anställd hos sökanden? 

 Ja 
 Nej 

 



 

 

 

 

12. Sanningsförsäkran 
Ansökan skrivs här under av sökande eller av behörig företrädare med fullmakt. Fullmakt ska bifogas ansökan. Felaktiga 

uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet. Alla uppgifter i ansökan lämnas på heder och samvete. Observera att 

osann eller vårdslös försäkran medför straffansvar ( 15 kap. 10 § brottsbalken). 

 
 Härmed lämnas samtycke till att uppgifter om mottaget stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 

euro får offentliggöras enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.   

 Härmed intygas att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten 

eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.  

 Härmed intygas att sökanden inte är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska 
kommissionen som förklarar ett stöd oförenligt med den inre marknaden.  

 Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor 
är sanna. Om stöd beviljas förbinder sig sökanden att följa de regler för stödet som anges i förordningen 
(2021:664) och Boverkets föreskrifter (2021:xx).  
 

Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
 

Ort och datum 

Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
 

Ort och datum 

 

Behandling av personuppgifter 
 
Länsstyrelsen och Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer 
information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd och www.boverket.se/personuppgifter. 
 

 

 

Handlingar som ska bifogas ansökan enligt förordningen (2021:664) om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus och Boverkets föreskrifter (2021:XX) om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus 

 

• Nödvändiga behörighetshandlingar.   

• En vid tidpunkten för ansökan giltig energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för 

byggnader. 

• En redovisning, utfärdad av den oberoende experten, som godkänner de energieffektiviseringsåtgärder och de 

merkostnader för investeringar som ansökan avser.  

• För bygglovspliktiga energieffektiviseringsåtgärder, ett beslut om bygglov. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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