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Möjlighetens fönster står vidöppet!
Ett fönster står i dubbel bemärkelse öppet i rekordårens 

flerbostadshus. Många av de hus som byggdes under 60- och 

70-talen står inför ett stort renoveringsbehov. Ofta har de 

väldigt låg energiprestanda; de läcker energi och det fönst-

ret måste stängas. Samtidigt öppnar upprustningsbehovet 

ett möjlighetsfönster att renovera riktigt energismart.

För att bygga ett klimatsmart samhälle måste vi ställa om 

till 100 % förnybar energi. Energieffektivisering är det bil-

ligaste och mest miljövänliga sättet att fasa ut fossil energi 

och kärnkraft, och det skapar utrymme att nyttja vindkraft 

och bioenergi i andra länder där utmaningen är större. Och 

potentialen är enorm. Sverige har bland den högsta energi-

användningen per capita i Europa; en föga smickrande topp-

placering för ett land som gärna kallar sig föregångsland.

Sektorn bostäder och service står för 40 % av energian-

vändningen i Sverige. Riksdagen har satt som mål att an-

vändningen i bostäderna ska minska med 20 % till 2020 och 

50 % till 2050. Naturskyddsföreningen anser att ambitionen 

ska vara snabbare; 50 % till 2030. I miljonprogrammet är 

potentialen ofta till och med större än så, men vi håller oss 

här till 50 % för att visa på åtgärder för att nå de politiskt 

beslutade målen. Samtidigt pekar Energimyndighetens 

prognoser på en i stort sett oförändrad energianvändning i 

sektorn med nuvarande politik. Det är ohållbart!

Upprustningen av miljonprogramshusen går långsamt, 

och chansen att genomföra omfattande energieffektivise-

ringar missas tyvärr av många fastighetsägare. Det är många 

gånger svårt att räkna hem större energibesparingar i en 

fastighetsekonomisk kalkyl. Insatser görs ofta för högst 

cirka 25 procents besparing även om det kan vara samhälls-

ekonomiskt motiverat med minst 50 procents reduktion av 

energianvändningen. Värdet av en omfattande effektivise-

ring är alltså större ur samhällssynpunkt än en vanlig före-

tagsekonomisk kalkyl tar hänsyn till. Eftersom det råder 

informationsbrist på marknaden och energipriset inte räk-

nar in samhällets hela miljökostnad vid produktionen be-

hövs det politiska åtgärder för att uppnå samhällsekono-

miska investeringar.

Egentligen borde vedertagna lönsamhetskalkyler vidgas 

för att också inkludera alla de andra nyttor som renovering 

och energieffektivisering skapar. I vissa pilotprojekt har det 

gjorts, och investeringarna har kunnat räknas hem. Men de 

flesta fastighetsägare tänker tyvärr inte så, och i den här 

rapporten håller vi oss till vedertagna ekonomiska modeller. 

Vi efterfrågar dock samtidigt ett mindre enögt ekonomiskt 

tankesätt.

Vi har bett teknikkonsulten ÅF att undersöka lämpliga 

styrmedel som staten kan införa för att ge fastighetsägarna 

incitament att genomföra omfattande energieffektivisering 

i samband med renovering, och därmed bidra till att nå 

riksdagens mål. Det handlar inte om att belöna oengagerade 

fastighetsägare som bara gör det som är lönsamt på kort sikt, 

utan om att se den större miljö- och samhällsnyttan av att 

utveckla ett energismart fastighetsbestånd på lång sikt. 

Det är lönsamheten av de mer långtgående energieffek-

tiviseringsåtgärderna som är ett av de huvudsakliga hindren 

varför vi fokuserar på införande av ekonomiska styrmedel. 

Energieffektivisering är inte en standardhöjande åtgärd, 

och ska därför i huvudsak inte betalas av hyresgästerna i 

form av högre hyra. Det är inte heller en långsiktigt hållbar 

strategi att tvingas sälja fastigheter, som bland annat all-

männyttan, för att kunna finansiera upprustning av det 

kvarvarande beståndet.

Med de förslag som beskrivs i den här rapporten hoppas 

vi nu att regeringen är beredd att anta ett miljöprogram för 

miljonprogrammet innan vi har missat det renoveringsföns-

ter som just nu står öppet. Nästa gång husen ska renoveras 

är om kanske 50 år och då skall utsläppen av växthusgaser 

vara mycket nära noll och energianvändningen i boendet 

vara hälften mot idag.  Därför gäller det att agera nu.

Svante Axelsson, 

Generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen

Förord
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Sammanfattning 

Husen som byggdes inom miljonprogrammet 
är i behov av en stor upprustning. I samband 
med renovering är det lämpligt att utföra ener-
giåtgärder. För att få till stånd en omfattande 
och långsiktigt hållbar energieffektivisering bör 
åtgärder i klimatskal och ventilationssystem 
inkluderas. De sänker också byggnadens ef-
fektbehov när det är som kallast vilket ger den 
största miljönyttan.  

Energiåtgärder i klimatskalet är ofta inte lön-
samma idag med vedertagna metoder för inve-
steringsbedömningar. Därför krävs statliga 
styrmedel.  

Naturskyddsföreningen har uppdragit åt ÅF att 
diskutera och utvärdera styrmedel som ger 
incitament till kostnadseffektiva energiåtgärder. 
Efter diskussion har två styrmedel analyserats 
närmare, ett energirotavdrag och statliga låne-
garantier.  

Förutsättningarna varierar mellan olika typer av 
byggnader. För att illustrera utfallet av styrmed-
len har ÅF genomfört beräkningar på ett fiktivt 
typhus från rekordåren.  

Energianvändningen antas vara 250 MWh/år, 
eller 185 kWh/m2 före renovering. Marginal-
kostnaden för att halvera energianvändningen 
uppgår till 2,21 MSEK. En lönsamhetsbedöm-
ning baserad på en real nuvärdeskalkyl över 
20 år, med kalkylräntan 4 % och ett oförändrat 
energipris, visar att investeringen går back 
280 kSEK.  

Energirotavdraget har studerats i två nivåer, 
avdrag för halva arbetskostnaden, respektive 
avdrag för hälften av hela energiinvesteringen.  

Energirot baserat på arbetskostnaden, förbätt-
rar lönsamheten, men investeringen går ändå 
med förlust på –68 kSEK. Om energirotavdraget 
även inkluderar material, förbättras kalkylen 
avsevärt och slutar på +707 kSEK.  

Statliga lånegarantier som kan sänka kalkylrän-
tan till 2,5 % resulterar i en vinst på 54 kSEK.  

 

Över hälften av miljonprogramshusen ligger utan-
för storstadsregionerna. Avkastningskraven på en 
investering är högre i områden med risk för va-
kanser. Lägesfaktorn har betydelse även i storstä-
derna. Samhällsekonomiskt är energiåtgärder lika 
lönsamma och nödvändiga, oberoende av hur 
attraktivt området är.  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv lönar det sig 
bättre att investera i de bästa lägena, vilket av-
speglas i ränta och avkastningskrav.  

Om staten går i borgen för lånen via en statlig 
lånegaranti kan bostadsbolagen erbjudas lägre 
räntor, vilket gör det lättare att uppnå avkast-
ningskraven. 

Ca 3 TWh per år skulle kunna sparas i flerbostads-
hus inom miljonprogrammet med rätt styrmedel.  

 

Sammanfattning av åtgärderna 

Beräkningsfall Utfall, kSEK  

Typhus, basfall - 280 kSEK  

Energirot (arbetskostnad) - 68 kSEK  

Energirot (hela investeringen) +707 kSEK  

Lånegarantier + 54 kSEK  

 

Analysen bygger på ett typfall, baserad på faktiska erfa-
renheter, litteraturstudier och beräkningar. Syftet är att 
genom räkneexempel visa hur statliga styrmedel påver-
kar ekonomin i projekten. Utrymme inom föreliggande 
studie har varit begränsat. Betydligt djupare och mer 
långtgående analyser krävs för att ge en helhetsbild av 
de alternativa styrmedlen.  
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1. Bakgrund och genomförande 

På uppdrag av Naturskyddsföreningen har ÅF 
analyserat ekonomiska styrmedel som kan öka 
incitamenten för energieffektivisering i mil-
jonprogramsområden.  

I debatten förekommer ett flertal olika förslag 
på styrmedel, allt från vita certifikat till inve-
steringsstöd. Det finns även olika idéer om hur 
lönsamhetsberäkningar bör gå till avseende 
investeringsbedömningar av energieffektivise-
ringsåtgärder.  

Syftet med uppdraget är att analysera styrme-
del utifrån fastighetsägarens perspektiv för att 
visa på vilket sätt de kan påverka energiinve-
steringars lönsamhet. Analysen baseras på 
vedertagna metoder och gällande lagstiftning.  

Indata i kalkylerna bygger på studier från 
likartade projekt, kunskap hos ÅF, samt från 
Repab Fakta Underhållskostnader 2013. Be-
räkningarna görs på ett typhus från miljon-
programsåren 1965-1975, och är av illustrativ 
karaktär. För enskilda projekt kan utfallet se 
helt annorlunda ut. 

Syftet med exemplet är att kvantifiera vilka 
ekonomiska incitament som krävs för att 
uppnå en halvering av energianvändning i 
befintliga flerbostadshus, särskilt hus byggda 
under de så kallade rekordåren.  

En omfattande energieffektivisering är sällan 
lönsam på egen hand utan måste ske i sam-
band med renovering av klimatskal och venti-
lationssystem. De beräkningar som utförs 
inom studien förutsätter att energiåtgärderna 
kombineras med andra investeringar som 
krävs för att upprätthålla och förbättra tek-
niska prestanda i byggnaderna. 

Lönsamheten i energiåtgärderna beräknas på 
den merkostnad som krävs för att uppnå en 
halvering av energianvändningen i byggna-
den. Kostnaden för själva underhållet medräk-
nas således inte i kalkylerna. 

  

Grundförutsättningar som måste vara upp-
fyllda för att energieffektivisering ska komma 
till stånd i större omfattning kan sammanfattas 
i tre olika huvudområden:  

• Det måste vara ekonomiskt lönsamt. 
• Det måste vara tekniskt möjligt.  
• Det måste finnas kunnigt folk som kan 

jobba med frågan, från driftsansvariga till 
ledningen.  

Staten anger ramarna i form av byggregler, 
stöd till forskning och utveckling samt direkta 
stöd till olika typer av åtgärder. 

Utgångspunkten är emellertid att det måste 
vara lönsamt ur fastighetsägarens perspektiv 
att genomföra åtgärderna. Det är fastighetsä-
garen som har ansvaret för byggnadens drift, 
underhåll, klimatskal och installationer, och i 
förlängningen även byggnadens energian-
vändning.  

 

 

För att energieffektivi-
seringsåtgärder ska komma till 
stånd, måste det vara tekniskt möjligt, 
ekonomiskt lönsamt och det måste finnas 
kunnigt folk som kan jobba med frågan. 
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2. Energieffektivisering i bebyggelsen 

”Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör grunden för eko-
nomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Regeringens målsättning är att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av energi och råva-
ror. En effektivare användning av energi bidrar i de flesta fall till minskad be-
lastning på klimatet och miljön och till en tryggare energiförsörjning.”  

Regeringens hemsida: ”Energieffektivisering”, 2013-04-26 

Energieffektivisering är viktigt men sänkt effekt ger störst miljönytta   

En kraftfull satsning på energieffektivisering 
är nödvändigt för att uppnå ett hållbart 
energisystem. All energiproduktion, även 
från förnybara energikällor, är förknippad 
med en negativ miljöpåverkan. Tekniskt sett 
kan tillgången på förnybara energikällor 
såsom sol, vind, vatten och biobränslen, 
täcka hela Sveriges energibehov, men i 
praktiken är tillgångarna begränsade.  

Energieffektivisering innebär att mer nytta 
kan produceras med mindre resursanvänd-
ning, vilket är nödvändigt för en hållbar 
utveckling och för ökat välstånd åt fler 
människor.  

El- och värmeproduktionen i Sverige har i 
ett internationellt perspektiv liten klimatpå-
verkan. Hus i miljonprogramsområden an-
vänder i stor utsträckning fjärrvärme för 
uppvärmning. Varför ska dessa energieffek-
tiviseras?  

Sverige har med hjälp av kraftiga politiska 
åtgärder, lyckats fasa ut stora delar av ol-
jeanvändningen från bebyggelsens upp-
värmningsbehov. Fortfarande används 
emellertid 18 % fossila bränslen (inkl. torv) 
för fjärrvärmeproduktion1.  

 

Fossila bränslen används framför allt under 
kalla vinterdagar då effektbehovet är som 
störst och när de biobränsleeldade anlägg-
ningarna inte förmår täcka hela behovet.   

Åtgärder i byggnadernas klimatskal, t.ex. 
tilläggsisolering och tätning, sänker bygg-
nadens effektbehov när det är som kallast 
ute. Det är genom dessa åtgärder de största 
miljövinsterna kan uppnås.  

Ju mindre energi som används i bebyggel-
sen, desto mer förnybara bränslen frigörs till 
andra sektorer i samhället. Biobränslen kan 
uppgraderas till drivmedel. El har en mängd 
andra användningsområden, inte minst 
inom den energiintensiva industrin. Förny-
bar el kan även exporters till andra länder i 
Europa där produktionen i större utsträck-
ning är baserad på fossila bränslen. Den 
svenska tillgången på vattenkraft är värde-
full som reglerkraft i exempelvis Danmark 
och Tyskland, där utbyggnaden av vind- och 
solkraft är hög. 

 

  

                                                      
1Energimyndigheten, Energiläget 2012 
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Källa: Energimyndigheten. 

Energianvändning i bebyggelsen Mål för energieffektivisering 

Energianvändningen inom bostads- och ser-
vicesektorn uppgick år 2011 till 147 TWh2, 
vilket motsvarar 40 % av Sveriges slutliga 
energianvändning. Energianvändningen i sek-
torn har legat på en relativt konstant nivå se-
dan 1970-talet3.  

För flerbostadshus uppgår slutanvändningen 
för uppvärmning och varmvatten till 24,3 TWh 
per år. Det genomsnittliga uppvärmningsbe-
hovet i flerbostadshus har minskat med 18 % 
under perioden 1982-2010. År 2010 var det 
genomsnittliga uppvärmningsbehovet 166 
kWh/m2 och år, vilket kan jämföras med drygt 
200 kWh/m2 och år 19824. Minskningen kan 
dels antas bero på skärpta byggregler vid ny-
byggnation, men även genom energieffektivi-
sering av äldre bebyggelse.  

Miljömålet God bebyggd miljö hade tidigare 
ett delmål om att energianvändningen i be-
byggelsen skulle halveras fram till 2050, jäm-
fört med 1995-års nivå. Detta delmål avskaffa-
des i samband med ett regeringsbeslut i april 
2012, och har ännu inte ersatts med något nytt 
mål. I preciseringen av de nya miljömålen 
framgår dock att målsättningarna för bebyg-
gelsen inte har ändrats i sak5.  

 

  

                                                      
2 Avser faktisk energianvändning. Den temperaturkorrigerade användningen uppgick till 157 TWh. 
3 Energimyndigheten, 2012. 
4 Energimyndigheten och SCB 
5 DS2012:23 Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål, s. 109. 

Energianvändningen i bebyggelsen har legat på en konstant nivå 
sedan 70-talet. Oljeanvändningen har dock minskat radikalt, inte minst till följd av en förändrad 
bränslemix i fjärrvärmen och konvertering till elvärme i småhus. 
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3. Rekordårens flerbostadshus 

”Hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt 
utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader”.  

Prop. 1967:100 

Miljonprogrammet – ett stycke bostadshistoria 

Under perioden efter andra världskriget var 
det högkonjunktur i Sverige. Ekonomin gick på 
högvarv, antalet hushåll ökade dramatiskt, 
liksom inflyttningen till städerna. De bostäder 
som fanns var av låg standard och alltför få för 
att möta den stora efterfrågan. Trots en hög 
nyproduktionstakt under 50- och 60-talen 
kvarstod bristen på bostäder. År 1966 beslu-
tade riksdagen att bostadsbristen skulle bygg-
gas bort. Ambitionen var att en miljon bostä-
der skulle färdigställas mellan åren 1965 och 
1974. 

Kraftfulla åtgärder sattes in, särskilt för att få 
till stånd ett storskaligt byggande. 

Under rekordåren 1960 till 1975 byggdes 
60 000 lägenheter i flerbostadshus per år6. Av 
Sveriges drygt 2,5 miljoner lägenheter finns ca 
850 000 i rekordårens flerbostadshus7. Det 
motsvarar var tredje lägenhet. Den samman-
lagda boarean uppgår till ca 75 miljoner m2 8. 

 

 

 
Källa: SCB. 

 

                                                      
6 Industrifakta, 2008 
7 Industrifakta, 2008 
8 Boverket, 2009. 

75 % av Sveriges lägenheter är byggda före 1975. Under rekordåren 1960-
1975 byggdes nästan 1 miljon lägenheter i flerbostadshus.  
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Miljonprogrammet finns i hela landet 

Miljonprogramsområden förknippas ofta 
med storstädernas förorter, men nybyggnat-
ionen var under rekordåren hög i hela landet. 
57 % av bostäderna i flerbostadshus från 
perioden 1961-1980 finns utanför storstads-
regionerna. En tredjedel av miljonprograms-
husen ligger i kommuner med färre än 
75 000 invånare9. Det var dock mycket få 
flerbostadshus som uppfördes i ren gles-
bygd.  

Det är stora skillnader mellan landets kom-
muner vad avser förutsättningarna på bo- 
stadsmarknaden. Många mindre orter avbe-
folkas, och har därför ett överskott av bostä-
der.  

Samtidigt växer storstadsregionerna sig allt 
större med bostadsbrist som följd. 46 % av 
Sveriges kommuner uppger att de lider av 
bostadsbrist, medan 15 % uppger ett över-
skott av bostäder (se kartan på nästa sida)10. 
De större miljonprogramsbestånden finns 
framförallt i kommuner med bostadsbrist 
eller där bostadsmarknaden är balanserad. 
Många mindre bestånd finns dock även på 
orter med vikande marknad. 

Förutsättningarna för energieffektivisering är 
bäst på orter med stor efterfrågan på bostä-
der. Vakanserna är låga och risken med att 
göra stora investeringar i fastigheten liten.  

 

                                                      
9 SCB. 
10 Boverket, Bostadsmarknaden 2012-2013 

57 % av flerbostadshusen 
byggda under perioden 1961-
1980 ligger utanför storstadsom-
rådena. En tredjedel finns i 
kommuner med färre än 75 000 
invånare. 

 

Källa: SCB 
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25 000 - 50 000 
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2 000 - 5 000 

Lägenheter byggda 
1961-1975 

  

Källa: Boverket och Reppen & Vidén, 2006 
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Ett bestånd i behov av renovering  

Flerbostadshusen från rekordåren är idag mel-
lan 40 och 50 år gamla, vilket teoretiskt innebär 
att de är i slutet av sin tekniska livslängd. I en 
studie från Industrifakta uppskattas att 650 000 
av lägenheter från rekordåren ännu inte hade 
moderniserats 2007. Av dessa bedömdes 
350 000 lägenheter vara i akut behov av mer 
eller mindre genomgripande renovering11.  

Branschorganisationen Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsbolag (SABO) uppskattar att ca 20 % av 
de kommunala bostadsbolagens 390 000 lä-
genheter från rekordåren har rustats upp12. Att 
endast åtgärda de mest akuta underhållsbeho-
ven i de resterande 300 000 lägenheterna 
skulle grovt uppskattat kosta minst 50 miljar-
der kronor. Om lägenheterna istället uppgra-
deras till modern standard, inklusive långtgå-
ende energieffektiviseringsåtgärder, hamnar 
kostnaden på omkring 275 miljarder kronor, 
enligt SABO. För mindre fastighetsägare på 
vikande marknader, anses denna typ av upp-
rustning vara mycket svår att genomföra. 

Ovanstående uppgifter visar att det finns ett 
omfattande renoveringsbehov inom miljon-
programmet. När det sker bör även möjlighet-
en att energieffektivisera utnyttjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Nordlund, 2010.  

 
  

                                                      
11 Förnyelse av flerbostadshus 1961-1975, Industrifakta 2008. 
12 Hem för miljoner, Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder, SABO 2009. 

Förväntade livslängder för olika 
komponenter i en byggnad 

VA-ledningssystem 40-50 år 

Balkonger 40-50 år 

Fönster ca 35 år 

Fasadbeklädnader 40-80 år 

Yttertaksbeklädnader 30-50 år 

Elledningar ca 40 år 

Värmeledningssystem ca 45 år 

Badrum 25-35 år 

Innerväggar  ca 50 år 

Hissar ca 30 år 

Köksinredningar ca 40 år 
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4. Ägarformen påverkar förutsättningarna  

Såväl ekonomiska som organisatoriska förutsättningar skiljer sig mellan olika typer 
av fastighetsägare. Det påverkar även förutsättningarna för energieffektivisering. 

Det finns i huvudsak tre olika typer av fastig-
hetsägare av flerbostadshus inom miljonpro-
grammet: allmännyttan, privata fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar. Allmännyttiga bo-
stadsbolag äger 46 % av beståndet, medan 
bostadsrättsföreningar och privata fastighets-
bolag äger 28 % respektive 26 %.  

Det innebär såväl hög kvalitet på fastigheten 
som låga avgifter. Avgifterna är inte reglerade, 
utan medlemmarna bestämmer själva vilka 
höjningar som är motiverade. Då det framför-
allt är avgifternas storlek som direkt påverkar 
bostadsrättens attraktivitet på marknaden, kan 
det vara svårt att få igenom avgiftshöjningar 
för investeringar med långa återbetalningsti-
der. 

Det gäller särskilt om innehavarna av bostads-
rätterna inte har för avsikt att bo under en 
längre period i huset. I en bostadsrättförening 
kan tillgången till en ”eldsjäl” och en kompe-
tent styrelse, vara avgörande för vilka investe-
ringar som genomförs.  

Det finns även ekonomiska förutsättningar som 
i högre utsträckning är kopplade till fastighets-
ägarnas storlek och lokala marknader, än till 
ägarformen. Stora fastighetsägare på goda 
bostadsmarknader har en bättre tillgång till 
finansiering än mindre fastighetsägare på vi-
kande marknader. Det gäller såväl lånat som 
eget kapital. Det finns exempel på, framförallt 
allmännyttiga bostadsbolag, som på starka 
bostadsmarknader kunnat sälja delar av sitt 
bestånd för att på så sätt frigöra kapital till 
renovering av fastigheter i sämre lägen. 

Ekonomiska förutsättningar 

Ägarformen påverkar de ekonomiska förutsätt-
ningarna för energieffektivisering i byggnader-
na. Allmännyttan13  och de privata fastighetsä-
garna driver verksamheten på affärsmässiga 
grunder enligt vedertagen ekonomisk teori, 
och kräver en viss avkastning på insatt kapital. 
Avkastningen uppstår till följd av ett förbättrat 
driftsnetto, det vill säga antingen genom högre 
intäkter, i form av hyror, eller genom minskade 
kostnader. 

För hyresrätter är hyrorna reglerade enligt lag. 
Då rådande hyresreglering inte medger höjda 
hyror med hänvisning till energieffektivise-
ringsåtgärder, måste dessa investeringar åter-
betalas genom minskade driftskostnader.  

Bostadsrättsföreningar är ekonomiska före-
ningar där medlemmarna förvaltar en gemen-
sam fastighet. Då föreningarna inte är vinstdri-
vande är drivkraften inte affärsmässig på fas-
tighetsnivå, utan snarare att de boende vill se 
en värdestegring på sina lägenheter.  

 
 

  

                                                      
13 Den nya lagen om affärsmässighet i kommunala bostadsbolag trädde i kraft den 1 januari 2011.  
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Organisation och förvaltning Bristande lönsamhet största 
hindret? 

Utöver ekonomiska förutsättningar finns även 
andra faktorer som påverkar i vilken 
utsträckning energieffektivisering sker. Stora 
fastighetsbolag har ofta möjlighet att tillhan-
dahålla energikompetens internt i organisat-
ionen, till skillnad från mindre fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar. Det förbättrar 
förutsättningarna att energieffektiviserande 
åtgärder tas i beaktande i samband med en 
renovering. 

I en studie från KTH14 konstateras att privata 
fastighetsbolag, med större krav på ekonomisk 
effektivitet, inte energieffektiviserar i samma 
utsträckning som många allmännyttiga före-
tag. De drar slutsatsen att den främsta anled-
ningen till att långtgående energieffektivise-
ring inte genomförs är att de åtgärder som 
krävs inte är företagsekonomiskt lönsamma. 

 

 
  

                                                      
14 Högberg & Lind, 2011 

Ägarformen påverkar fastighetsägarens förutsättningar för investeringar 
i energieffektiviserande åtgärder. 
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5. Lönsamhet styr företagens investeringar 

Lönsamheten mäter effektiviteten i en verksamhet. Samhällsekonomisk lönsamhet har 
ett bredare perspektiv än företagsekonomisk lönsamhet. Men samhället måste bygga 
på lönsamma företag. 

Samhället och företagen har olika 
syften och ansvar 

Företagsekonomiska 
lönsamhetskalkyler 

Hur bedömer man vad som är lönsamt? Frågan 
blir än mer komplicerad om man ska ta in lång-
siktiga miljöaspekter såsom individens ansvar för 
klimatförändringar samt samhällsekonomiska 
aspekter kring människors livsvillkor, ökad jäm-
likhet och minskad segregation.  

Gapet mellan vad som är samhällsekonomiskt 
och företagsekonomiskt lönsamt försöker politi-
kerna överbrygga med olika typer av styrmedel, 
såväl skatter som bidrag. Genom forskning och 
utveckling kan ytterligare möjligheter skapas. 

Det är marknadens aktörer, företag och privat-
personer, som investerar i energieffektiviserande 
åtgärder. För att åtgärderna ska genomföras 
måste de uppfattas som lönsamma. 

Lönsamhet mäts vanligen som relationen mellan 
de överskott som uppstår och värdet av de re-
surser som utnyttjas. De vanligaste metoderna 
för att mäta lönsamhet är återbetalningstid och 
avkastningsvärdering. Med återbetalningstid 
avses hur lång tid det tar innan en investering är 
återbetalad, även kallad pay-back. Metoden är 
enkel och används bäst vid kortsiktiga investe-
ringar, vanligen upp till 3 år.   

En avkastningsvärdering innebär att framtida 
betalningskonsekvenser av investeringen under 
en bestämd period, räknas om med en kalkyl-
ränta och summeras i investeringstidpunkten till 
ett nuvärde.  På så sätt kan grundinvesteringen 
jämföras med de framtida betalningsöverskott 
som uppstår till följd av investeringen. En inve-
stering är lönsam om den har ett positivt 
nuvärde. 

Kalkylräntan som används vid investeringsbe-
dömningen ska ta hänsyn till vilken ränta företa-
get kan låna till, förräntning på alternativa place-
ringar och vilken risk investeringen är förknippad 
med.  

 

 

  

Diagrammet illustrerar hur olika 
perspektiv styr vad som anses vara lönsamt 
och möjligt att genomföra. Det finns en 
teoretisk nivå som aldrig nås. I många fall 
nås inte ens den företagsekonomiska nivån. 
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Totalprojekt 
 

”Totalprojekt” är ett angreppssätt som lanserats 
inom Energimyndighetens nätverk för energief-
fektivisering av lokaler (BELOK). Det innebär att 
olika energieffektiviseringsåtgärder paketeras 
så att lönsammare åtgärder subventionerar 
mindre lönsamma åtgärder. Totalt sett ska 
energieffektiviseringspaketet, så som det ut-
formas, uppfylla fastighetsägarens krav på lön-
samhet. Fördelen är att ett större och sannolikt 
mer långsiktigt systemperspektiv anläggs på 
energieffektivisering, samtidigt som företagets 
avkastningskrav ändå kan uppnås. Marginalnyt-
tan med respektive åtgärd är avtagande, men 
totalt sett nås en större energieffektivisering. 
Invändningar som ofta framförs är att fastig-
hetsägaren genom metoden delvis genomför 
åtgärder som faktiskt inte är lönsamma. 

 

 

 
  

För att bedöma 
en investerings lönsamhet 
över tid måste de framtida 
betalningsöverskotten nuvär-
desberäknas till investeringså-
ret. Den kalkylränta som an-
vänds tar hänsyn till kostna-
den för att låna, alternativa 
placeringar och vilken risk 
investeringen är förknippad 
med. Vissa komponenter har 
betydligt längre livslängd än 
den kalkylperiod som an-
vänds. För dessa återstår ett 
restvärde, som även det 
nuvärdesberäknas till år 0.  
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6. Ekonomiska styrmedel för energieffektivisering 

Styrmedel införs av staten för att korrigera aktörerna att agera mot samhällets mål.  

 

I energidebatten förekommer ett antal förslag 
på statliga stöd eller regleringar som kan bidra 
till ökad energieffektivisering av miljonpro-
gramsområden.  

Det finns i princip tre olika sorters styrmedel, 
ekonomiska, administrativa och informativa. 
Exempel på ekonomiska styrmedel är skatter 
och bidrag, men även olika finansiella och 
marknadsbaserade styrmedel som påverkar 
lönsamheten i en energiinvestering. Byggregler 
med krav på energieffektivitet, isolering och 
täthet m.m., är exempel på administrativa styr-
medel. Informativa styrmedel kan vara direkta 
informationsinsatser och demonstrationspro-
jekt, men även forskning och utbildning.  

Inget enskilt styrmedel är tillräckligt för att 
energieffektivisering ska komma till stånd. Eko-
nomiska incitament måste följas av ett regel-
verk som ytterligare motiverar åtgärderna. Där-
utöver måste det finnas kunskap och kompe-
tens för att åtgärderna ska kunna genomföras 
på ett framgångsrikt sätt.  

De styrmedel som tillämpas idag för energief-
fektivisering av flerbostadshus är skatter och 
avgifter på energi, byggregler och olika former 
av informationsinsatser och stöd till demon-
strationsprojekt. 

Statliga styrmedel bör uppfylla följande krite-
rier:  

• Kostnadseffektiva.  
• Stimulera teknisk utveckling. 
• Hög grad av måluppfyllelse. 
• Acceptabla fördelningseffekter.  

Kostnadseffektivitet innebär både att de statliga 
kostnaderna ska hållas nere, men även att 
marknaden inte snedvrids, genom t.ex. höjda 
kostnader till följd av felaktigt utformade inve-
steringsstöd.  

Stimulering av teknisk utveckling sker genom 
direkt stöd till forskning och utveckling, men 
även genom ökad efterfrågan på energieffek-
tiva produkter. Styrmedlet måste även ha av-
sedd effekt, och bidra till ett mervärde utöver 
de styrmedel som redan finns.   

Styrmedlet bör även riktas till alla typer av fas-
tighetsägare till flerfamiljshus, även om det 
främst är miljonprogrammet som diskuteras.  

Nedan presenteras kortfattat några av de för-
slag på ekonomiska styrmedel som diskuteras 
med avseende på energieffektivisering inom 
miljonprogrammet.  

 

  
  

Exempel på ekonomiska 
styrmedel: 

• Ett anpassat rotavdrag för 
energiinvesteringar.  

• Investeringsstöd 
• Statliga lånegarantier 
• Momsavdrag 
• Energidifferentierad fastig-

hetsskatt 
• Vita certifikat 
• Skattefria underhållsfonder 
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De ekonomiska 
styrmedlen kan delas in i 
insatser som förbättrar 
nuvärdet av investeringen 
och insatser som sänker in-
vesteringskostnaden år 0.  

Energirotavdrag 

 

Dagens rotavdrag syftar till att få fler vita jobb i 
byggbranschen, men de är inte kopplade till 
vilken typ av åtgärder som ska göras. Det inne-
bär att avdraget inte primärt har någon påver-
kan på energianvändningen. Indirekt kan även 
dagens rotavdrag bidra till en effektivare ener-
gianvändning, t.ex. vid byte av vitvaror i sam-
band med ett nytt kök. Idag kan avdraget end-
ast utnyttjas för reparation och underhåll av 
bostäder man äger och själv bor i, d.v.s. i hu-
vudsak småhus, fritidshus eller bostadsrätter.  
Det kan således inte utnyttjas av ägare till fler-
bostadshus, vare sig allmännytta eller privata 
fastighetsägare. Inte heller bostadsrättsför-
eningar kan använda avdraget för renoveringar 
i samband med yttre underhåll.  

Ett energirotavdrag skulle kopplas till åtgärder 
för att effektivisera energianvändningen och 
kunna utnyttjas för yttre underhåll i flerbo-
stadshus.  

Ett energirotavdrag, så som det är utformat i 
dagens rotsystem, skulle innebära sänkta kost-
nader för arbete i samband med energirenove-
ringar. Ett alternativ skulle vara att ge en skat-
tenedsättning även på material. Det skulle i 
motsvarande grad innebära ett skattebortfall 

i statens intäkter. Fördelar med rotavdraget är 
att det är ett beprövat, politiskt accepterat och 
etablerat koncept. En nackdel som har upp-
märksammats med dagens avdrag är att det i 
vissa fall driver kostnaderna för renovering. 

Lånegaranti 

Lånegaranti innebär att staten går i borgen för 
lån till energiåtgärder. Det innebär att det blir 
lättare för fastighetsägarna att få tillgång till 
kapital, i och med att risken för långivarna 
sänks. Riskfria lån är attraktiva placeringar, vil-
ket även sänker avkastningskraven på kapitalet. 
Genom en statlig lånegaranti sänks kostnaderna 
för investeringen, vilket ökar möjligheterna att 
genomföra åtgärder även i områden som inte 
är centrala i storstadsregionerna.  

Lånegarantierna innebär en begränsad kostnad 
för staten då kostnader endast uppstår i de fall 
fastighetsägarna inte kan klara av sina åtagan-
den.  Lånegarantier förekommer i flera länder 
(se faktaruta nästa sida). Lånegarantier under-
lättar kapitaltunga investeringar och bidrar där-
för till energiåtgärder i klimatskalet. 
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Investeringsstöd Momsavdrag 

Investeringsstöd för att energieffektivisera har 
funnits i olika skepnader sedan oljekriserna på 
1970-talet. Ett investeringsstöd sänker kostna-
derna för fastighetsägaren genom att staten 
bekostar delar av investeringen. För att ett inve-
steringsstöd ska vara effektivt måste det säker-
ställas att investeringen inte skulle ha genom-
förts ändå, och att en viss nivå på energieffekti-
viteten kan uppnås. Stödet plus administrativa 
kostnader för att hantera stödet, innebär en 
direkt merkostnad för staten. Vilka energiåtgär-
der ett investeringsstöd gynnar, beror på hur 
det utformas. Liksom för ROT, finns risken att 
det också påverkar kostnadsbilden för upp-
handling av material och tjänster för genomfö-
rande av åtgärderna. 

Företag som säljer mot slutkonsument har inte 
möjlighet att dra av kostnader för ingående 
moms, till skillnad från företag som säljer till 
andra företag. Det får som konsekvens att fas-
tighetsägare med kommersiella verksamheter 
såsom kontor och affärer i sina lokaler kan dra 
av momsen för renovering och underhåll, me-
dan fastighetsägare som har privatpersoner 
som hyresgäster inte kan dra av momsen, d.v.s. 
innehavare av flerbostadshus. Ett momsavdrag 
på energiinvesteringar skulle sänka kostnaderna 
både på material och arbete. Det skulle påverka 
alla typer av energiinvesteringar. Det innebär 
ett skattebortfall för staten.  

Vita certifikat 

Vita certifikat är inget enhetligt begrepp, men 
det innebär i princip att energieffektivise-
ringsåtgärder blir certifikatberättigade och att 
kvotpliktiga aktörer (energibolagen) blir ålagda 
att inneha en viss mängd vita certifikat. Utbud 
och efterfrågan på certifikaten avgör vilka åt-
gärder som genomförs. Kostnaderna för staten 
är i första hand administrativa kostnader för 
systemet. Vita certifikat bidrar i första hand till 
att de mest lättillgängliga och redan lönsamma 
återgärderna genomförs, och bidrar därför inte 
till åtgärder in klimatskalet. 

 

Skattefria underhållsfonder 

Om bostadsföretagen ges möjlighet att avsätta 
medel för framtida renoveringar i en skattefri 
underhållsfond, uppmuntras till ett sparande 
som bidrar till en större andel eget kapital vid 
investeringstillfället. Styrmedlet skulle innebära 
en kostnad för staten genom det skattebortfall 
som uppkommer. Skattefria fonder skapar 
bättre förutsättningar för en renovering genom 
det sparande som uppnås, men ger inget ome-
delbart incitament för att energieffektivisera. 

 

Internationella exempel – Lånegarantier 

I Tyskland har förmånliga energisparlån införts som ett medel att öka energieffektiviseringen 
i bostadsbeståndet. Den statliga banken KfW, utfärdar lånen i samarbete med lokala banker. 
Staten avsätter budgetmedel som KfW kan använda till energisparlån med låg ränta. Som 
motprestation måste fastighetsägaren följa de energieffektiviseringskrav som KfW definierat. 
Lånen omfattar alla typer av bostäder, oavsett ägarform.  

Liknande statliga insatser för att underlätta för energiinvesteringar finns i bl.a. Skottland, 
Estland, Kanada och USA. Både i form av lån som staten via ett finansieringsinstitut tillhan-
dahåller, eller genom statliga lånegarantier. Syftet är att öka möjligheterna till finansiering 
och sänka kapitalkostnaderna så energieffektiviseringsåtgärder som annars inte skulle ge-
nomföras blir lönsamma.  
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Energidifferentierad fastighetsskatt Styrmedel plockar lågt hängande 
frukt 

Fastighetsskatten skulle kunna differentieras 
med hänsyn till vilken energiprestanda byggna-
den har. Det skulle bidra till en hävstångseffekt 
vid värdering av energiåtgärder. Förutom 
sänkta energikostnader uppnås en sänkt fastig-
hetsskatt. Styrmedlet skulle beroende på hur 
det utformas, vara kostnadsneutral för staten. 
Hus med sämre energiprestanda betalar mer 
och de med bättre energiprestanda betalar 
mindre. En differentierad fastighetsskatt kan 
vara svår att definiera utifrån ett förbättrings-
perspektiv (energieffektivisering) eller vilken 
faktisk energiprestanda byggnaden har. 

 

Styrmedel för energieffektivisering i byggnader 
omfattar såväl nyproduktion som åtgärder i 
befintliga byggnader. Eftersom omsättningen i 
bebyggelsen är mycket långsam, krävs omfat-
tande åtgärder i det befintliga beståndet för att 
energieffektiviseringsmålen ska kunna nås.  

En nyligen genomförd studie av IEA15 visar att 
de flesta styrmedel som tillämpas inom IEA-
länder16 fokuserar på de enklaste och mest lön-
samma åtgärderna i form av driftoptimering 
och energieffektiv belysning, och tar inte ett 
helhetsgrepp på hela byggnaden. Driftoptime-
ring kan nå relativt långt, 10-30%, men åtgär-
den i sig har en relativt kort livslängd. Genom 
ett helhetsgrepp som även omfattar investe-
ringar i klimatskalet kan betydligt högre nivåer 
nås. Åtgärder i klimatskalet har också en betyd-
ligt längre livslängd, upp mot 40 år, och bidrar 
därmed över tid till en större energibesparing.  

En risk med att skapa incitament för de mest 
lättillgängliga åtgärderna är att de skapar inlås-
ningseffekter som förhindrar fortsatta och mer 
omfattande investeringar. 

 

Skärpta byggregler 

Skärpta byggregler skulle vara tvingande och 
kan inte betraktas som ett ekonomiskt incita-
ment för fastighetsägarna. Förslag som diskute-
ras är krav på energiåtgärder i samband med 
renovering. Vidare diskuteras i olika samman-
hang hur energianvändningen ska mätas i 
byggnaden, som s.k. primärenergi eller som 
köpt energi. Med primärenergi avses den brut-
toenergi som krävs i form av t.ex. bränsle för att 
åstadkomma en viss mängd nyttiggjord värme 
eller el i byggnaden. Idag mäts köpt energi, 
d.v.s. den mängd el, fjärrvärme eller i förekom-
mande fall olja, som fastighetsägaren köper. 
Skärpta byggregler innebär inga större kostna-
der för staten. 

 

  

                                                      

15 Mobilising investment in energy efficiency, Economic instruments for low-energy buildings, IEA 2012. 

16 International Energy Agency om fattar följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Denmark, Finland, Frankrike, Tysk-
land, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige 
Schweiz, UK, Turkiet, USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland.   
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Vilket styrmedel ska man välja?  

Ekonomiska styrmedel är komplement till bygg-
regler och informationsinsatser i syfte att öka 
incitamenten för fastighetsägare att energief-
fektivisera. De ska på ett kostnadseffektivt sätt 
leda till att avsedda mål uppnås, i det här fallet 
en ansenlig minskning, gärna halvering, av 
energianvändningen i flerfamiljshus från mil-
jonprogrammet. Därför bör styrmedlet leda till 
energiåtgärder i klimatskalet. Tröskeln för dessa 
åtgärder är betydligt högre än för driftoptime-
ring i befintliga installationer. Åtgärder i klimat-
skalet, såsom tilläggsisolering och byte av föns-
ter, kan inte finansieras genom sänkta energi-
kostnader.  

Alla styrmedel som diskuteras här kan spela en 
viktig roll för att Sverige ska kunna nå de ener-
gieffektiviseringsmål som satts av riksdagen 
och EU. 

Utöver det konkreta energieffektiviseringsmålet 
(måluppfyllelse) ska styrmedlet även uppfylla 
kriterierna: kostnadseffektivitet, stimulera till 
teknisk utveckling samt ha acceptabla fördel-
ningseffekter. Därför lämnas fortsättningsvis de 
skattefria underhållsfonderna därhän. De be-
hövs för att undvika dagens renoveringshinder i 
framtiden, men löser inget på kort sikt. 

Momsavdraget riskerar att innebära svårigheter 
i relation till EU:s momslagstiftning, och den 
energidifferentierade fastighetsskatten skulle 
med dagens låga fastighetsskatt sannolikt inte 
ge tillräckliga incitament för att nå en halverad 
energianvändning, även om det får anses vara 
mycket kostnadseffektivt då det är självfinansie-
rande. 

Vita certifikat är inte specifikt riktat mot bo-
stadssektorn. Fokus ligger därför på mer riktade 
styrmedel som kan komplettera den typen av 
mer generella styrmedel för energieffektivise-
ring. Investeringsstöd innebär sannolikt stor 
renoveringspotential, men är en dyr åtgärd med 
potentiellt snedvridande effekter. 

Givet dessa kriterier kvarstår efter en första be-
dömning statliga lånegarantier samt ett rotav-
drag för energiinvesteringar som de för ändmå-
let mest intressanta att göra en djupare analys 
av. De bedöms kunna ha stor potential att styra 
mot målet om en halverad energianvändning. 
Valet av dessa två styrmedel ska inte tolkas som 
att övriga ovan nämnda styrmedel bedöms som 
dåliga. Det behövs flera styrmedel för att uppnå 
en effektiv målstyrning, och dessa bör fortsatt 
ingå i diskussionerna kring energipolitiken.  
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7. Beräkningar och analys 

Halverad energianvändning i ett 
typiskt miljonprogramshus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är fullt möjligt att uppnå långtgående 
energieffektivisering i befintliga flerbostadshus. 
Tekniken finns och metoderna är välbeprövade. 
Nackdelen är att åtgärderna som krävs är om-
fattande och kostsamma att genomföra. 

Kostnaderna kan minimeras om de energieffek-
tiviserande åtgärderna genomförs i samband 
med nödvändiga underhållsåtgärder. I den all-
männa debatten framhålls ofta att energian-
vändningen kan halveras i samband med reno-
vering och att det är företagsekonomiskt lön-
samt. Stämmer det? 

För att bedöma lönsamheten har kostnader för 
energiåtgärder i ett fiktivt typhus från miljon-
programmet analyserats (se ruta till höger). 
Byggnaden antas vara i tekniskt dåligt skick. 
Fasad, fönster, tak och ventilation behöver åt-
gärdas. Genom att samtidigt tilläggsisolera och 
täta klimatskalet, byta till energieffektiva fönster 
och installera ett värmeåtervinnande system i 
ventilationen bedöms17 byggnadens energian-
vändning kunna halveras. Det innebär att ener-
gianvändningen minskar från 250 till 125 MWh 
per år.  

En mer detaljerad sammanställning av antagna 
kostnader för underhålls- samt energieffektivi-
serande åtgärder finns i Bilaga 1. Eftersom 
innehavare av flerbostadshus ej kan dra av 
momsen ingår moms i kostnaderna nedan.  

 

 
  

                                                      
17 Bedömningen baseras på ÅF:s erfarenheter av energieffektiva renoveringar, litteraturstudier och byggfakta. 

2,21 MSEK är den tillkommande kostna-
den för att halvera energianvändningen i typhu-
set i samband med renovering. 

Tilläggsisolering 100 mm 
och tätning i samband 

med renovering av fasad 

+ 360 kSEK 

Tilläggsisolering 250 mm 
i samband med takom-

läggning 

+ 340 kSEK 

Byte till energieffektiva 
fönster i samband med 

fönsterbyte 

+ 340 kSEK 

Installation av FTX-system i 
samband med ventilations-

åtgärder 

+ 1 170 kSEK 

Typhus från rekordåren 

Det fiktiva typhuset från rekordåren är ett 
lamellhus byggt med betongstomme och 
putsad fasad. Taket är täckt med papp. 
Byggnaden har 18 lägenheter fördelade på 
tre våningsplan och tre trapphus. Boarean 
uppgår till 1 350 m2. Byggnaden har ett 
mekaniskt frånluftssystem. 

Den specifika energianvändningen uppgår 
före renovering till 185 kWh/m2 och år. 
Totalt uppgår energibehovet för värme 
och fastighetsel till 250 MWh per år. Bygg-
naden värms med fjärrvärme. 
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Investeringen är inte lönsam enbart genom uppnådda energibesparingar 

Den totala kostnaden för att genomföra ener-
giåtgärderna i typhuset uppgår till ca 
6,1 MSEK. Då tas enbart hänsyn till arbets- och 
materialkostnader som kan hänföras till pro-
duktionen. Hade enbart underhållsåtgärderna 
genomförts skulle kostnaden uppgått till ca 
3,9 MSEK. Den tillkommande merkostnaden 
för halverad energianvändningen är således ca 
2,2 MSEK.18 

För att investeringen ska anses vara lönsam för 
ett enskilt företag måste nuvärdet av de årliga 
energibesparingarna vara minst lika stort som 
grundinvesteringen. 

I exemplet antas den fiktiva fastighetsägaren 
ha ett realt avkastningskrav på 4 %. Kalkylperi-
oden begränsas till 20 år för att undvika alltför 
stora osäkerheter i kalkylen. 

Klimatskals- och fönsterinvesteringarna har en 
livslängd som sträcker sig bortom den upp-
ställda kalkylperioden. Därför redovisas ett rest-
värde för dessa investeringar år 20. Restvärdet 
uppgår till 520 kSEK, vilket med antagen kalkyl-
ränta ger nuvärdet 237 kSEK i år 0. 

Dagens energipriser antas uppgå till i genom-
snitt 1,0 SEK/kWh. De årliga energibesparingar-
na uppgår därmed till 125 kSEK. Energipriset an-
tas vara oförändrat i reala termer. Det ackumu-
lerade nuvärdet av de årliga energibesparingar-
na uppgår till ca 1,70 MSEK. 

Det sammanlagda nuvärdet för energibespa-
ringar och restvärde uppgår till 1,93 MSEK. Det 
innebär ett underskott på 280 kSEK relativt 
grundinvesteringen. Ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv är investeringen inte lönsam för fas-
tighetsägaren. 

 

 

 
  

                                                      
18 Uppskattade kostnader för energi- och underhållsåtgärder finns sammanställda i Bilaga 1. 

De gröna staplarna visar de årliga energikostnadsbespa-
ringarna samt restvärdet av investeringen i år 20. Den svarta stapeln år 0 
representerar grundinvesteringen, medan den randiga stapeln visar inve-
steringens nuvärde. Genom att jämföra dessa staplar framgår att investe-
ringen inte är lönsam ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
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Hur påverkar ett energirotavdrag lönsamheten? 

Ett energirotavdrag riktat mot fastighetsbolag 
och bostadsrättsföreningar minskar grundinve-
steringen för energieffektiviserande åtgärder. 
Om avdraget utformas som dagens rotavdrag 
för privatpersoner, ges en skattereduktion på 
halva arbetskostnaden. Hur skulle detta påverka 
fastighetsägarens kalkyl? 

Den tillkommande kostnaden för energieffekti-
visering består till större del av materialkostna-
der än övriga underhållsåtgärder. En viss del av 
det arbete som genomförs samordnas med un-
derhållsåtgärderna. Arbetskostnaden för energi-
effektiviseringen uppgår till 22 % av totalkost-
naden, jämfört med 37 % för underhållsåtgär-
derna. Det resulterar i att rotavdraget får en 
mindre påverkan på energieffektiviseringens 
grundinvestering, än om det skulle ha omfattat 
den totala renoveringen. För typhuset uppgår 
rotavdraget till 245 000 SEK, motsvarande 11 % 
av grundinvesteringen. 

 

Rotavdraget förbättrar de energieffektiviserande 
åtgärdernas lönsamhet med 212 000 SEK, jäm-
fört med i grundfallet. Det saknas emellertid 
ytterligare 68 000 SEK för att investeringen ska 
betala tillbaka sig under en 20-årsperiod. 

 

 

 

 

 
 

 
  

Energirotavdrag  
Hur mycket blir det? 

Åtgärd  Rotavdrag 

Isolering fasad  95 000 SEK  

Tätning klimatskal  15 000 SEK  

Isolering tak  20 000 SEK  

Energieff. fönster  0 SEK  

FTX-vent.  115 000 SEK  

Totalt  245 000 SEK  
 

Ett rotavdrag på arbetskostnaderna för energieffektivisering 
påverkar investeringens lönsamhet. Resultatet av de energieffektivise-
rande åtgärderna är emellertid fortfarande negativt för fastighetsägaren. 
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Hur påverkar ett utökat rotavdrag lönsamheten? 

Dagens rotavdrag omfattar enbart arbetskost-
naderna. För att i högre utsträckning stimulera 
energieffektiviserande åtgärder i samband med 
renovering, skulle avdraget kunna utvidgas till 
att även omfatta materialkostnader. Hur skulle 
ett utökat rotavdrag påverka lönsamheten i 
energieffektiviseringen av typhuset? 

Det utökade rotavdraget innebär en skattere-
duktion för halva arbetskostnaden och halva 
materialkostnaden, det vill säga en halvering av 
grundinvesteringen jämfört med basfallet. För 
typhuset innebär det att rotavdraget uppgår till 
1,1 MSEK.  

Den halverade grundinvesteringen påverkar 
starkt kalkylens resultat. Den tidigare olön-
samma investeringen visar nu på en vinst på 
707 kSEK för fastighetsägaren. Det innebär att 
resultatet förbättras med knappt 1 MSEK, jäm-
fört med i grundfallet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Utökat energirotavdrag  
Hur mycket blir det? 

 

Åtgärd  Rotavdrag 

Isolering fasad   160 000 SEK  

Tätning klimatskal   20 000 SEK  

Isolering tak   165 000 SEK  

Energieff. fönster   170 000 SEK  

FTX-vent.   585 000 SEK  

Totalt   1 100 000 SEK  
 

Ett utökat rotavdrag på hela marginalkostnaden för de 
energieffektiviserande åtgärderna ger en stor effekt på kalkylens resultat. 
I och med att hela grundinvesteringen halveras blir åtgärderna mycket 
lönsamma att genomföra för fastighetsägaren. 
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Hur påverkar statliga lånegarantier lönsamhetskalkylen? 

En statlig lånegaranti minskar inte storleken på 
grundinvesteringen, till skillnad från rotavdra-
get. Istället minskar risken i projektet i och 
med att staten går in som garant för lånen. 
Det innebär att fastighetsägaren kan sänka 
räntan i lönsamhetskalkylen, vilket påverkar 
investeringens nuvärde.  

Ett alternativ är att staten själv går in som lån-
givare (se det tyska exemplet). Den svenska 
staten har i dagsläget goda möjligheter att 
låna pengar till en mycket förmånlig ränta, ca 
1,5-2%19.  

  

I och med att staten står för säkerheten i pro-
jektet kan fastighetsägarens avkastningskrav 
antas vara lägre än i grundfallet. I exemplet 
antas en sänkning med 1,5 %.   

I och med möjligheten att sänka kalkylräntan 
från 4 % till 2,5 %, får fastighetsägaren ett po-
sitivt resultat i lönsamhetsberäkningen. Kalkyl-
räntan påverkar nuvärdet av såväl den årliga 
energibesparingen som investeringens rest-
värde i kalkylperiodens slut.  

 

 
  

                                                      

19 Riksgälden 2013-06-20 

Statliga lånegarantier gör det möjligt att sänka 
kalkylräntan med 1,5 %. Denna sänkning gör att den ursprungligen 
olönsamma energieffektiviseringen ger ett positivt resultat. 
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Kan energieffektiviseringen bli lönsam utan statliga ingripanden? 

Staten kan med hjälp av utställda lånegarantier 
möjliggöra att en halverad energianvändning i 
flerbostadshus blir lönsam i samband med reno-
vering. En viktig fråga är om samma resultat kan 
uppnås även utan statliga ekonomiska ingripan-
den. Vad krävs för att energiinvesteringen ska bli 
lönsam utan statliga stöd? 

Det är framförallt använd kalkylränta och anta-
ganden om energiprisutveckling, som kan på-
verka lönsamheten i kalkylen, förutsatt att grun-
dinvesteringen hålls konstant. Känslighetsana-
lyser visar att investeringen i typhuset är lönsam 
om kalkylräntan kan sättas till 3 %, allt annat lika 
som i grundfallet.  

 

Antaganden om årliga energiprisökningar har 
en stark inverkan på lönsamhetsbedömningens 
resultat. Ju större den årliga energikostnadsbe-
sparingen är, desto större blir också antagan-
dets påverkan resultatet. För typhuset krävs år-
liga energiprishöjningar på 3 %, utöver inflat-
ionen, för att kostnadsbesparingarna ska över-
stiga grundinvesteringen. Utifrån antagandet 
om ett energipris på 1,00 SEK/kWh innebär det 
att energipriserna kommer att uppgå till 
1,80 SEK/kWh i slutet av 20-årsperioden, en 
ökning med 80 %. De senaste 20 åren har fjärr-
värmepriset realt ökat med ca 30 % inkl. ener-
giskatter och moms20.  

 

  

 

  

                                                      
20 Energiläget i Siffror 2011 och 2012, Energimyndigheten och SCB.  

Känslighetsanalyser visar att det krävs en real kalkylränta på 3 %, alternativt 
energiprishöjningar på 3 %, för att de energieffektiviserande åtgärderna i typhuset ska bli lön-
samma. Analyserna har i övrigt samma förutsättningar som i grundfallet. 
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Rot eller statliga lånegarantier?  

Beräkningarna visar att rotavdraget för ar-
betskostnaderna inte är tillräckliga för att 
uppnå lönsamhet i energiåtgärderna. Inklud-
eras även materialkostander blir det däremot 
mycket lönsamt. Rotavdragen sänker investe-
ringskostnaden för fastighetsägaren, och 
innebär en direkt kostnad för staten.  

Statliga lånegarantier som kan sänka 
kalkylräntan till 2,5% medför att lönsamhet 
kan uppnås enligt exemplet. Statliga 
lånegarantier är kostnadseffektiva då de inte 
medför någon kostnad för staten annat än 
när fastighetsägaren går i konkurs eller av 
andra skäl inte kan betala sina lån.  

Analysen bygger på ett typfall, baserad på fak-
tiska erfarenheter, litteraturstudier och beräk-
ningar. Betydligt djupare och mer långtgående 
analyser krävs för att ge en helhetsbild av de 
alternativa styrmedlen. 

Dock framstår statliga lånegarantier som ett 
mer lämpligt styrmedel för att öka de ekono-
miska incitamenten för energiåtgärder, än vad 
rotavdrag gör.  
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8. Diskussion om statliga lånegarantier 

Statliga lånegarantier kan göra det lönsamt att halvera energianvändningen i flerbo-
stadshus med stora renoveringsbehov.  

 

Det finns goda tekniska möjligheter och även 
höga ambitioner att effektivisera energianvänd-
ningen i hus byggda inom miljonprogrammet. 
Enligt vedertagen ekonomisk teori är det dock 
svårt att räkna hem effektiviseringar i nivån 30-
50%. Därför måste staten se över dagens styr-
medel om en omfattande energirenovering ska 
komma till stånd.  

Genom ett ökat fokus på energifrågorna kan de 
flesta fastighetsägare spara mellan 15-20% med 
lönsamma åtgärder. Men för att nå längre krävs 
mer kapitalintensiva investeringar i klimatskalet. 
För fastighetsägare i städernas ytterområden 
eller i glesbygd, kan höga avkastningskrav p.g.a. 
finansiell risk, begränsa möjligheterna att ge-
nomföra samhällsekonomiskt lönsamma ener-
giåtgärder. 

Det är ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv svårt att motivera en halverad 
energianvändning, trots att förutsättning-
arna är mycket gynnsamma i samband med 
renovering. 

 

 

Staten som finansiell motor kan underlätta investeringar 

Staten kan underlätta för energiinvesteringar 
genom att göra det billigare och enklare att 
låna. Antingen genom statliga lånegarantier, 
eller genom att staten själv står för lånen.  

Staten som finansiell motor lyfts fram i olika 
sammanhang för att underlätta en renovering 
av hus i miljonprogramsområden. Motivet kan 
vara att öka den ekonomiska tillväxten generellt 
i landet21 eller för att öka energieffektivisering-
en av bostäder22. Även Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA), föreslår i sin rapport Energief-
fektivisering av Sveriges flerbostadshus (2012) 
att en kreditriskförsäkring bör utredas närmare, 
som ett medel att öka takten i energieffektivise-
ringen. 

 

Föreliggande studie behandlar incitament för 
ökad energieffektivisering och analyserar vad 
det skulle innebära för olika typer av fastighets-
ägare i olika delar av landet. Fokus är miljon-
programsområden, men ett förslag på statliga 
lånegarantier eller eventuellt statliga lån, bör 
omfatta alla typer av flerbostadshus, oberoende 
av ägarform och nybyggnadsår, då det kan vara 
svårt att göra motiverade avgränsningar. Målet 
är att på marginalen få till stånd en ökad ener-
gieffektivisering i samband med renovering. 

  

                                                      
21 Svensk Byggtjänst, Renovering av miljonprogrammet; Pekka Kääntä, 2013. 
22 Byggnads, Sven Ljung, 2012 
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Staten har tillgång till billigt kapital 
Om staten går i borgen för lånen via en lånega-
ranti minskar risken i projekten, vilket gör att 
bostadsbolagen kan erbjudas lägre bankräntor 
och sänka avkastningskravet på eget kapital. Det 
gör det lättare att räkna hem en omfattande 
energieffektivisering.  

Den svenska staten har i dagsläget goda möj-
ligheter att låna pengar till en mycket förmånlig 
ränta. Det beror på stabila svenska statsfinanser 
och låg statskuld relativt omvärlden. Sverige har 
också den högsta kreditratingen (AAA). Ur ett 
statsfinansiellt perspektiv råder goda förutsätt-
ningar för investeringar, gärna i nationella till-
gångar med lång varaktighet. Det bidrar även 
positivt till ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.  

I stället för lånegarantier skulle staten, liksom i 
det tyska exemplet (se faktaruta i kap. 6) även 
kunna låna ut pengar för energiinvesteringar. 
Grundidén är att det ska bli mer lönsamt att 
genomföra energieffektiviseringsåtgärder med 
staten som finansiell motor.   

Investeringar i energieffektiviseringsåtgärder 
begränsas av dålig lönsamhet och brist på kapi-
tal. I de flesta fall sker investeringarna med lånat 
kapital. Det finns undantag i storstadsregioner-
na där utförsäljningar av t.ex. allmännyttans 
hyresrätter till bostadsrätter, finansierar upp-
rustningsbehov och energiåtgärder i kvarva-
rande bestånd.  

Avkastningskraven är högre ju sämre läge husen 
ligger i. I centrala lägen i storstadsområden kan 
de nominella avkastningskraven ligga på 5-6% 
medan de i ytterområdena kan ligga på 8 % 
eller ännu högre. I vissa områden kan det vara 
svårt att få låna överhuvudtaget. Det blir då 
mycket svårt att räkna hem eller genomföra 
energiåtgärder.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bör de 
mest kostnadseffektiva energiinvesteringarna 
genomföras, oberoende av läge på fastigheten.  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv lönar det 
sig bättre att investera i de bästa lägena, vilket 
avspeglas i ränta och avkastningskrav. 

Varför ska staten bidra till lägre låne-
kostnader? 

Investeringar i energiåtgärder sker sällan isolerat 
utan är en del av en större renovering. Det kan 
ändå vara svårt att räkna hem omfattande ener-
giåtgärder. Det förslag som framförs i denna 
rapport är att staten ska lämna garantier på 
förmånliga lån som lämnas för investeringar i 
energiåtgärder i flerbostadshus. Primärt diskute-
ras miljonprogramshusen, men eftersom det är 
svårt att göra relevanta avgränsningar bör alla 
flerbostadshus omfattas. 

Effektiviseringspotential med statliga 
lånegarantier 

Effektiviseringspotentialen med lånegarantier är 
starkt beroende av hur många flerbostadshus 
som kommer att genomgå omfattande renove-
ringsåtgärder. Enligt Industrifakta är ca 350 000 
lägenheter i miljonprogramsbeståndet i behov 
av akuta renoveringsinsatser, vilket motsvarar ca 
30 miljoner m2 23.  

Renoveringsbehovet är emellertid ingen garanti 
för att upprustningen ska komma till stånd. På 
svaga bostadsmarknader kan det vara svårt att 
avsätta medel för genomgripande renovering-
sinsatser. Mer troligt är att underhållet sker lö-
pande enligt ”lappa och laga”-principen, vilket 
begränsar möjligheten till långtgående energi-
effektivisering.  

Om energianvändningen kan halveras vid varje 
renovering, och byggnadsbeståndet förutsätts 
använda lika mycket energi som typhuset i ex-
emplet, blir den totala energieffektiviseringen ca 
3 TWh per år. 

 

                                                      
23Så mår våra hus, Boverket 2009; Förnyelse av rekordårens flerbostadshus, Industrifakta 2008 (350 000 av 850 000 lägen-
heter är i akut behov av renovering, det motsvarar ca 30 miljoner m2). En halvering av genomsnittlig energianvändning, i 
vårt fall 185 kWh/m2; ger 30*106*185/2 = 2,9 TWh.  
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Bilaga 1: Indata till beräkningar 

 

 

Materialkostnad Arbetskostnad Total kostnad 

Underhållsåtgärd 

   Byte fasad       550 000 SEK       660 000 SEK    1 210 000 SEK 24 

Renovering/omläggning tak       180 000 SEK       280 000 SEK       460 000 SEK 25  

Byte fönster    1 690 000 SEK       490 000 SEK    2 180 000 SEK 26 

Byte av frånluftsfläktar         20 000 SEK         10 000 SEK         30 000 SEK 27 

Totalt    2 440 000 SEK    1 440 000 SEK    3 880 000 SEK  

    Energieffektiviseringsåtgärd 

   Yttervägg tilläggsisoleras med 100 mm       680 000 SEK       850 000 SEK    1 530 000 SEK 28 

Klimatskalet tätas         10 000 SEK         30 000 SEK         40 000 SEK 29  

Vinden tilläggsisoleras med 250 mm       480 000 SEK       320 000 SEK       800 000 SEK 30 

Fönster byts till energieffektiva    2 020 000 SEK       490 000 SEK    2 510 000 SEK 31 

Frånluftsventilation byts till FTX-ventilation       960 000 SEK       240 000 SEK    1 200 000 SEK 32  

Totalt    4 150 000 SEK    1 930 000 SEK    6 080 000 SEK  

    Marginalkostnad energi 

   Yttervägg tilläggsisoleras med 100 mm       130 000 SEK       190 000 SEK       320 000 SEK  

Klimatskalet tätas         10 000 SEK         30 000 SEK         40 000 SEK  

Vinden tilläggsisoleras med 250 mm       305 000 SEK         35 000 SEK       340 000 SEK  

Fönster byts till energieffektiva       340 000 SEK                 - SEK       340 000 SEK  

Frånluftsventilation byts till FTX-ventilation       940 000 SEK       230 000 SEK    1 170 000 SEK  

Totalt    1 730 000 SEK       490 000 SEK    2 210 000 SEK  

 

Alla uppgifter inkl. moms, då innehavare av flerbostadshus ej kan dra av momsen.  

                                                      
24 Källa: Repab Fakta 2013 
25 Källa: Repab Fakta 2013 (inkl. takdetaljer och takavvattning) 
26 Källa: Repab Fakta 2013 
27 Källa: Repab Fakta 2013 (avser 3 st takfläktar, d=600 mm) 
28 Källa: Repab Fakta 2013 
29 Källa: ÅF, samt olika demoprojekt 
30 Källa: Repab Fakta 2013 
31 Källa: ÅF (Energieffektiva fönster antas kosta 30 % mer i materialkostnad än konventionella fönster). 
32 Källa: ÅF 



Våra bostäder står för omkring en tredjedel av all energi vi använder i Sverige. 

Effektiviseringspotentialen är stor, framförallt i samband med de nödvändiga renoveringar som 

miljonprogrammets flerbostadshus står inför. Det öppnar ett fönster för energieffektivisering 

vi inte har råd att missa om vi ska klara av klimat- och energiomställningen.

Riksdagen har satt målet att energianvändningen i bostäderna ska halveras. Idag saknas dock 

incitament för fastighetsägarna; det är många gånger svårt att få lönsamhet i så ambitiösa ener-

gieffektiviseringar. Vi riskerar därför att låsa in oss i ett energislöseri i ytterligare 50 år.

I den här rapporten har vi låtit teknikkonsulten ÅF undersöka ekonomiska styrmedel som 

skulle möjliggöra en halverad energianvändning i samband med miljonprogramsrenovering. 

En djupare analys av energirotavdrag samt statliga lånegarantier visar att dessa styrmedel skul-

le kunna ge fastighetsägarna de incitament som krävs för en halvering av energianvändningen. 

Lånegarantin bedöms som mest kostnadseffektiv.

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 
Stockholm. Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se 
 
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger 
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och 
myndigheter såväl nationellt som  internationellt.  
Föreningen har ca 191 000 medlemmar och finns i  
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning  
Bra Miljöval.

 www.naturskyddsforeningen.se 
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