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Sammanfattning
I För att begränsa klimatförändringarna har EU:s ledare åtagit sig att spara 20 % av

EU-medlemsstaternas planerade energiförbrukning fram till 2020, och 32,5 % fram till
2030. En förbättring av byggnaders energieffektivitet är ett viktigt verktyg för att nå
dessa mål. Byggnader förbrukar den största andelen energi och har den största
energibesparingspotentialen.

II Den senaste bedömningen av medlemsstaternas framsteg mot

energieffektivitetsmålen visar att det är osannolikt att EU:s mål för 2020 uppnås
eftersom energiförbrukningen i EU ökar igen sedan 2014. Vårt mål är att lämna
rekommendationer som hjälper EU att uppnå sitt energieffektivitetsmål för 2030
genom att göra de sammanhållningspolitiska utgifterna för perioden 2021–2027 mer
kostnadseffektiva.

III Tillsammans anslog de sammanhållningspolitiska operativa programmen en

budget på omkring 14 miljarder euro, vilket motsvarar 4 % av alla
sammanhållningspolitiska medel för perioden 2014–2020 (357 miljarder euro), till
förbättrad energieffektivitet i byggnader, varav 4,6 miljarder euro avsattes för
bostadshus. Dessutom budgeterade medlemsstaterna 5,4 miljarder euro i nationell
medfinansiering för alla typer av byggnader, varav 2 miljarder euro för bostadshus.

IV Vi besökte fem medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien [Apulien] och

Litauen) som anslagit omkring 2,9 miljarder euro av sina sammanhållningspolitiska
medel till energieffektivitet i byggnader. Vi bedömde huruvida denna budget användes
kostnadseffektivt och huruvida kommissionen och medlemsstaterna hade genomfört
rekommendationerna i vår särskilda rapport 21/2012 om energieffektivitet i offentliga
byggnader.

V Kommissionen har gett omfattande vägledning för att investeringarna i

energieffektivitet ska bli bättre, liksom deras kostnadseffektivitet, vilket vi
rekommenderade i särskild rapport 21/2012. Vi hittade exempel på god praxis:
användning av finansieringsinstrument i kombination med bidrag och anpassning av
stödnivån för att öka tillgången till privat finansiering och minska risken för
dödviktseffekter.
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VI Medlemsstaterna krävde att projekten skulle baseras på energibesiktningar, ge

någon typ av energibesparing och förbättra byggnadernas energiklass. I de flesta fall
anslog de budgeten till projekt utifrån principen ”först till kvarn”, vilket gjorde att de
inte kunde bedöma projektens relativa kostnader och fördelar. Detta innebar att de
sällan prioriterade projekt som gav energibesparingar eller andra fördelar till lägre
kostnader.

VII Övervakningssystemet har inga uppgifter om hur mycket energi som sparas

genom de EU-medel som används för att renovera bostadshus. Det betyder att
kommissionen inte kan bedöma i vilken utsträckning EU:s budget har bidragit till EU:s
energieffektivitetsmål. Det finns ingen indikator som mäter de andra fördelar som
investeringarna kan ge upphov till.

VIII Precis som i vår särskilda rapport 21/2012 slår vi fast att det inte är

kostnadseffektivitet som styr EU:s utgifter på området energieffektivitet i byggnader.
Bättre förvaltning, i synnerhet vad gäller projekturval, skulle kunna leda till större
energibesparingar per investerade euro.

IX I ett läge där EU:s energieffektivitetsmål blivit mer ambitiösa och

budgetåtstramningar väntas är det viktigare än någonsin att säkerställa att utgifterna
är kostnadseffektiva. Utifrån dessa förutsättningar lämnar vi rekommendationer som
bör hjälpa EU att uppnå sitt energieffektivitetsmål för 2030 genom att göra de
sammanhållningspolitiska utgifterna för perioden 2021–2027 mer kostnadseffektiva.
Rekommendationerna rör planering av och inriktning på investeringarna, urval av
projekt som ger större energibesparingar och andra fördelar till lägre kostnader genom
en bedömning av de relativa kostnaderna och fördelarna samt användningen av
indikatorer för att mäta energibesparingar och andra fördelar. Vi rekommenderar
också att man belönar åtgärder som sparar energi på ett kostnadseffektivt sätt.
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Inledning
Energieffektivitetsmål och framsteg

01 Förbättrad energieffektivitet innebär att man använder mindre energitillförsel för

en likvärdig effekt 1. Genom att förbruka energi på ett effektivare sätt kan EUmedborgarna sänka sina energikostnader, bidra till att skydda sin hälsa och miljön och
förbättra luftkvaliteten.

02 Typiska investeringar i energieffektivitet som medfinansieras av EU är bland

annat tilläggsisolering av byggnader, energieffektiva fönster, värmeregleringssystem
och uppgraderingar av värmesystem.

Figur 1 – Exempel på en renoverad byggnad (före och efter
energieffektivitetsarbetet)

© Shutterstock/By PIXEL to the PEOPLE.

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).
Artikel 2.4: Utfallet kunde vara i form av prestanda, tjänster, varor eller energi.

7

03 Med energieffektivitetsdirektivet 2012/27/EU2 infördes ett energieffektivitetsmål

på 20 % för 2020 (jämfört med den planerade energiförbrukningen 2020). Det
reviderade energieffektivitetsdirektivet 2018/2002/EU3 återspeglade EU:s mer
ambitiösa övergripande energieffektivitetsmål på minst 32,5 % för 2030.

04 Den nya kommissionen har åtagit sig att tillämpa principen om att sätta

energieffektivitet främst genom att inrikta sig på hur EU kan förbättra byggnaders
energiprestanda ännu mer och skynda på renoveringstakten 4.

05 Uppgifter från Eurostat (februari 2020) visar att användningen av primärenergi i

EU-medlemsstaterna under 2018 överskred målen för 2020 med 4,9 % (se figur 2):

2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

3

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2002/EU av den 11 december 2018 om
ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).

4

Den europeiska gröna given – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,
Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén. COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
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Figur 2 – EU-medlemsstaternas framsteg mot energieffektivitetsmålen
för 2020 och 2030 (primärenergianvändning)
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Källa: Eurostats energibesparingsstatistik, primärenergianvändning 2018.

06 Den senaste bedömningen av medlemsstaternas framsteg mot

energieffektivitetsmålen visar att det är osannolikt att EU:s mål för 2020 kommer att
uppnås5. Trenden gör det ännu svårare att uppnå EU:s mål för 2030 om att minska
energiförbrukningen med minst 32,5 %. Energiförbrukningen bör framför allt minska
inom de sektorer som har störst energibesparingspotential, såsom byggnadssektorn.
Figur 3 visar hur energiförbrukningen är fördelad per sektor i EU:

5

COM(2019) 224 final, 2018 års bedömning av de framsteg som medlemsstaterna gjort för
att nå 2020 års nationella energieffektivitetsmål och för att genomföra
energieffektivitetsdirektivet enligt kraven i artikel 24.3 i energieffektivitetsdirektivet
2012/27/EU.
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Figur 3 – 2017 års energiförbrukning per sektor (i % av den totala
förbrukningen)
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Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat om slutlig energiförbrukning.

07 Byggnader, framför allt bostadshus, står för den största energiförbrukningen i EU,

följt av transportsektorn och industrin. Det är också den sektor som har den största
energibesparingspotentialen i Europa 6. I EU:s hushåll står bara uppvärmningen och
varmvattnet för 79 % av den totala slutliga energianvändningen 7. Energibesparingar till
följd av att byggnader renoveras beror vanligen på bättre isolerings-, uppvärmningsoch nedkylningssystem samt bättre belysning. Den här rapporten fokuserar på dessa
typer av investeringar och vår nyligen offentliggjorda särskilda rapport 01/2020
handlade om EU:s minimikrav på energieffektivitet och energimärkningar för
apparater 8.

6

Kommissionen 2017, Good practice in energy efficiency s. 18, och SWD(2016) 408 final,
Evaluation of the Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings, s. 15.

7

Se https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling

8

Se särskild rapport 01/2020 EU:s åtgärder när det gäller ekodesign och energimärkning: ett
viktigt bidrag till ökad energieffektivitet som begränsats på grund av stora förseningar och
bristande efterlevnad.
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08 Kommissionen uppskattade att det för att uppnå energieffektivitetsmålet för

2030 skulle krävas att man investerade omkring 282 miljarder euro per år i att
renovera EU:s byggnadsbestånd 9. Om EU:s alla budgeterade sammanhållningspolitiska
investeringar i offentliga byggnader och bostadshus genomförs skulle de uppgå till runt
2 miljarder euro per år under perioden 2014–2020.

EU:s utgifter och rättslig ram

09 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden planerade

att under perioden 2014–2020 anslå 14 miljarder euro till investeringar i
energieffektivitet i offentliga byggnader och bostadshus. Medlemsstaterna fyllde på
dessa budgetar med 5 miljarder euro i nationell medfinansiering. Hur denna budget är
fördelad per medlemsstat beskrivs i bilagan. Figur 4 visar hur EU:s
sammanhållningspolitiska budget för investeringar i energieffektivitet 2014–2020 är
fördelad.

Figur 4 – Fördelning av EU:s sammanhållningspolitiska budget för
investeringar i energieffektivitet 2014–2020
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Källa: Revisionsrätten.

9

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD (2016) 405 final, Impact
assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency.
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10 Direktivet om byggnaders energiprestanda från 201010 innehåller flera

bestämmelser som syftar till att förbättra energieffektiviteten hos såväl nya som
befintliga byggnader, bland annat följande:
a)

Minimikrav avseende energiprestanda för nya byggnader och större renoveringar
av byggnader.

b)

Obligatoriska energicertifikat vid försäljning och uthyrning av byggnader som
anger en byggnads aktuella energiprestanda och rekommenderar åtgärder för att
förbättra den 11 (se exemplet i figur 5).

Figur 5 – Exempel på en byggnads energicertifikat
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© Shutterstock / By Milagli.

10

Direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

11

Artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om
byggnaders energiprestanda.

12

11 Energieffektivitetsdirektivet från 2012 innehåller också bestämmelser för att

förbättra energieffektiviteten i byggnader. Hit hör bland annat kvotpliktsystem för
energieffektivitet med krav på att kvotpliktiga parter, såsom energiföretag eller
energidistributörer, ska uppnå kvantitativa energisparmål i sina kundportföljer.
Konsekvensbedömningen av det reviderade direktivet slog fast att kvotpliktsystemen i
slutet av 2016 hade bidragit mer till energibesparingar (34 %) än någon annan enskild
åtgärd (frivilliga avtal, beskattningsåtgärder och finansieringssystem och incitament).

12 Energieffektivitetsdirektivet från 2012 krävde också att medlemsstaterna vart

tredje år ska lämna in sina nationella planer för energieffektivitet, som ska innehålla
betydande åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och förväntade och/eller
uppnådda energibesparingar. Kommissionen utvärderar de nationella
handlingsplanerna för energieffektivitet och bedömer i vilken utsträckning
medlemsstaterna har gjort framsteg mot att uppfylla sina nationella
energieffektivitetsmål. Kommissionen skickar sin årliga bedömning till
Europaparlamentet och rådet. På grundval av sin bedömning av rapporterna och de
nationella handlingsplanerna för energieffektivitet kan kommissionen utfärda
rekommendationer till medlemsstaterna.

13 De nationella energi- och klimatplanerna kommer att ersätta de nationella

handlingsplanerna för energieffektivitet. Medlemsstaterna ska lämna in planerna
senast i slutet av 2019 och de kommer att vara ett viktigt planeringsinstrument för
dem. De kommer också att spela en viktig roll för att fastställa investeringsbehoven på
området energieffektivitet. Den 31 januari 2020 hade 18 av 27 medlemsstater lämnat
in sina nationella energi- och klimatplaner.

Delad förvaltning mellan kommissionen och medlemsstaterna

14 Inom kommissionen är det generaldirektoratet för energi som utarbetar och

genomför EU:s energipolitik. Det formulerar förslag för att främja energieffektivitet,
övervakar genomförandet av direktiven och bevakar medlemsstaternas framsteg mot
energimålen med hjälp av Gemensamma forskningscentrumet och Europeiska
miljöbyrån.

13

15 Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik ansvarar för förvaltningen av

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden. Det bidrar
till EU:s energipolitik genom att tillhandahålla finansiering och har tillsammans med
medlemsstaterna ansvaret för att programmen är effektiva och ändamålsenliga. För
perioden 2014–2020 fastställde generaldirektoratet riktlinjer för innehållet i
partnerskapsavtal och operativa program. Riktlinjerna diskuterades med
medlemsstaterna och antogs i början av finansieringsperioden. När programmen är på
plats blir generaldirektoratets huvuduppgift att övervaka deras genomförande genom
att delta i övervakningskommittéer och ta emot årliga genomföranderapporter. Det
deltar inte i urvalet av individuella projekt. Slutligen utvärderar det
finansieringsresultaten.

16 Baserat på sina behovsbedömningar fastställer medlemsstaterna prioriteringarna

på energieffektivitetsområdet i den nationella lagstiftningen och i de nationella
handlingsplanerna för energieffektivitet. Medlemsstaterna förbereder operativa
program och de utsedda förvaltande myndigheterna ska välja ut projekt med hjälp av
lämpliga urvalsförfaranden och urvalskriterier, och ta hänsyn till kostnadseffektivitet.
Under perioden 2014–2020 gav kommissionen förvaltande myndigheter omfattande
vägledning om hur de ska utforma och genomföra sina program (se figur 6). De
förvaltande myndigheterna övervakar projektens utfall och resultat baserat på
prestationsindikatorer och rapporterar till kommissionen om energibesparingar och
andra fördelar som de operativa programmen tillhandahåller.
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Revisionens inriktning och omfattning
samt revisionsmetod
17 I ett läge där EU:s energieffektivitetsmål blivit mer ambitiösa och

budgetåtstramningar väntas är det viktigare än någonsin att säkerställa att utgifterna
är kostnadseffektiva. Syftet med rapporten är att bedöma hur EU-medfinansierade
investeringar i energieffektivitet i byggnader på ett kostnadseffektivt sätt hjälper EU
att närma sig sina mål. Vårt mål är att lämna rekommendationer som hjälper EU att
uppnå sitt energieffektivitetsmål för 2030 genom att göra de sammanhållningspolitiska
utgifterna för perioden 2021–2027 mer kostnadseffektiva.

18 Den övergripande revisionsfrågan var huruvida de EU-medfinansierade

investeringarna i energieffektivitet i byggnader hade valts ut med hjälp av kriterier som
sannolikt maximerar investeringarnas kostnadseffektivitet. För att besvara denna fråga
undersökte vi om kommissionen och medlemsstaterna hade fastställt rätt villkor för
urvalet av kostnadseffektiva investeringar (bland annat behovsbedömning, inriktning
av stödet och prestationsram) och om medlemsstaterna hade tillämpat lämpliga
urvalskriterier.

19 Vi besökte fem medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien (Apulien) och

Litauen) som valdes ut på grundval av de belopp som använts för energieffektivitet och
för att säkerställa geografisk balans. Dessa medlemsstater anslog omkring 2,9 miljarder
euro av sina budgetar för perioden 2014–2020 från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden till detta område.

20 Vårt revisionsarbete inbegrep granskning och bedömning av följande:
a)

Nationella och regionala behov och nationella handlingsplaner för
energieffektivitet.

b)

Operativa program och förfaranden för projekturval.

c)

Övervakningssystem och uppgifter om projektens energibesparingar.
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21 Vi inriktade oss på energieffektivitetsinvesteringar i bostadshus som

medfinansierades av Eruf och Sammanhållningsfonden. Vi bedömde hur dessa
investeringar lämpar sig för EU:s energieffektivitetspolitik. Vi följde också upp vår
särskilda rapport 21/2012 om energieffektivitet i offentliga byggnader genom att
besöka kommissionen och återvända till de tre medlemsstater som vi då hade besökt
(Tjeckien, Italien och Litauen), för att bedöma i vilken utsträckning kommissionen och
medlemsstaterna genomförde våra rekommendationer i rapporten 12.

12

Se särskild rapport 21/2012: Kostnadseffektiviteten i de sammanhållningspolitiska
investeringarna i energieffektivitet,
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_SV.PDF
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Iakttagelser
Kommissionens förbättrade vägledning om behovsbedömning
har haft en begränsad inverkan på den övergripande
inriktningen

22 Partnerskapsavtal och operativa program kan rikta investeringarna på ett tydligt
sätt när de baseras på riktiga behovsbedömningar där följande ingår:
a)

En bedömning av energiförbrukningen och energibesparingspotentialen inom alla
sektorer för att identifiera vilka kategorier av byggnader och stödmottagare som
investeringarna ska riktas mot.

b)

Fastställande av hindren för investeringar och de områden i medlemsstaternas
nationella handlingsplaner för energieffektivitet som behöver ytterligare stöd.

c)

En bedömning av vilka stödformer (t.ex. bidrag eller finansieringsinstrument) som
är bäst lämpade för att åtgärda de fastställda behoven och uppmuntra
totalrenovering.

De medlemsstater som vi besökte hade inte fastställt någon tydlig grund
för hur de skulle rikta EU-medlen

23 Kommissionen gav medlemsstaterna omfattande vägledning om hur de skulle

bedöma sina behov och utforma sina program för finansiering av
energieffektivitetsinvesteringar i byggnader. Figur 6 innehåller en färdplan med de
centrala steg som kommissionen rekommenderade att de förvaltande myndigheterna
följde.
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Figur 6 – Färdplan för genomförande av ett program för att finansiera
energirenovering av byggnader med sammanhållningspolitiska medel
1. Upprätta program
och fastställa mål
och prioriteringar

Programutformning

2. Definiera behöriga
byggnader och
slutmottagare

3. Definiera önskade
renoveringsnivåer
och
energibesparingar

4. Välja
finansieringsmekanismer

5. Välja åtföljande
verksamheter

Programgenomförande

6. Ta fram
programmål och
programindikatorer

7. Inleda ansökningsprocessen

8. Välja ut projekt

Förvaltning och
utvärdering av
program

9. Betala ut medel

10. Övervaka
resultaten av
enskilda projekt
11. Utvärdera
programmets
resultat

a)
b)
c)

Utvä rdera hinder
Bedöm den nationella/lokala kontexten och lagstiftningen
Anvä nd tekniskt stöd för a tt ta fram program

a)
b)

Identifiera de byggnadskategorier som stödet ska inriktas på
Identifiera stödmottagare och behöriga slutmottagare

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Defi niera ambitionsnivån för energibesparingar och a nvändningen a v
förnyba ra energikällor
Fa s tställ vi lka åtgärder som har rä tt till stöd
Identifiera åtgärdspaket och tröskelvärden för prestanda
Bedöm alternativ ti ll totalrenovering
Defi niera behörighetskriterier
Identifiera önskvärda sidovi nster

a)
b)
c)
d)

Välj ett alternativ för genomförandet
Bedöm individuella finansieringsmekanismer
Utvärdera potentiella kombinationer av stödformer
Välj rätt alternativ

a)
b)
c)

Stöd ti ll projektutveckling
Certi fi ering och förhandsurval av uppdragstagare
Stöd ti ll utvecklingen a v en l okal försörjningskedja för hållbar energi

a)
b)
c)

Utgå från EU:s vägledning för övervakning och utvärdering
Ta fram en modell för interventionslogik
Definiera lämpliga indikatorer

a)
b)
c)

Definiera process och tidslinje
Definiera kriterier för projektutvärdering
Ange vilken information deltagare ska lämna

a)
b)

Dra nytta av föregående steg för att välja ut projekt
Fastställ en lämplig ram för projekturvalet

a)
b)

Bedöm alternativ för utbetalning av medel
Säkerställ att reglerna följs

a)
b)

Bedöm alternativen för projektövervakning
Utarbeta en plan för mätning och kontroll

a)
b)

Utgå från EU:s vägledning för övervakning och utvärdering
Anpassa kraven efter det specifika programmet

Källa: Europeiska kommissionens tekniska vägledning från 2014, Technical Guidance on Financing the
energy renovation of buildings with Cohesion policy funding s. 14.
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24 Samtliga fem medlemsstater som vi besökte angav, i sina partnerskapsavtal och
operativa program, behovet av att höja energieffektiviteten i sina byggnadsbestånd,
framför allt i bostadshus. De flesta av dessa planeringsdokument hänvisade till
behovsbedömningen i de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet eller
andra nationella energistrategiska dokument.

25 De fem medlemsstaterna hade inte med all den information som

rekommenderades i kommissionens vägledning och mall 13 i sina nationella
handlingsplaner för energieffektivitet, såsom förväntade och uppnådda
energibesparingar för varje åtgärd, inklusive sådana som finansierades av EU.
Energieffektivitetsdirektivet från 2012 krävde inte att medlemsstaterna verkställde de
åtgärder som ingick i deras nationella handlingsplaner för energieffektivitet eller
rapporterade om energibesparingarna.

26 I tabell 1 ges en översikt av huvuddragen i behovsbedömningarna för de fem

operativa program som vi granskade:

Tabell 1 – Huvuddrag i behovsbedömningarna för de fem operativa
program som vi granskade
Operativt
program
Bulgarien
Regions in
Growth
Tjeckien
Integrated
Regional
Irland
Southern &
Eastern
Regional
Italien
(Apulien)
Regional

13

Klassificerades
byggnaderna enligt
energiförbrukning?

Kvantifierades
potentiella
energibesparingar
och
investeringsbehov?

Kunde användningen
av EU-medel tydligt
motiveras?

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej (se ruta 1)

Nej

Nej

Ja

COM(2013) 762 final: Genomförande av direktivet om energieffektivitet – vägledning från
kommissionen, och SWD(2013) 180 final: Guidance for National Energy Efficiency Action
Plans, avsnitt 3.2.4 och 3.2.5.
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Operativt
program

Klassificerades
byggnaderna enligt
energiförbrukning?

Kvantifierades
potentiella
energibesparingar
och
investeringsbehov?

Kunde användningen
av EU-medel tydligt
motiveras?

Litauen
Investment
for growth
and jobs

Ja

Ja

Ja

Källa: Revisionsrätten.

Ruta 1
I Irland ledde användningen av EU-medel till ett system som tidigare
finansierats nationellt inte till högre energieffektivitet
Sedan 2000 har Irland haft ett nationellt finansierat system för varmare bostäder
med bättre energi (Better Energy Warmer Homes Scheme). Det riktar sig till
låginkomsthushåll som riskerar att drabbas av energifattigdom, det vill säga som
inte har råd med ordentlig uppvärmning. Under 2014 började systemet
medfinansieras med EU-medel. Irland minskade då den nationella finansieringen
till systemet så att den totala finansiering som anslås till systemet ligger kvar på
omkring 20 miljoner euro om året (se figur 7). Användningen av EU-medel har inte
lett till någon betydande ökning eller acceleration av investeringarna i
energieffektivitet, utan ersatte i grund och botten den nationella finansieringen.

Figur 7 – Anslag till projektet Better Energy Warmer Homes Scheme i
Irland under perioden 2011–2017
25
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Källa: Revisionsrätten.
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27 För Tjeckien och Italien (Apulien) liknar dessa siffror de som rapporterades i vår

särskilda rapport 21/2012, där vi noterade att de operativa programmen för 2007–
2013 inte hade genomgått riktiga behovsbedömningar. Vid bedömningarna
identifierades inte i vilka särskilda sektorer energibesparingar kunde uppnås och
alternativen för att uppnå besparingarna på ett kostnadseffektivt sätt, för att på så sätt
motivera de valda åtgärderna och kostnaden för dem.

28 Därför rekommenderade vi att kommissionen skulle kräva ett det görs en riktig

behovsbedömning på programnivå för att anslå sammanhållningspolitiska medel
2014–2020. Tre (Bulgarien, Tjeckien och Italien (Apulien)) av de fem medlemsstater
som vi besökte 2019 grundade dock fortfarande inte sina operativa program på en
grundlig bedömning av energiförbrukningen eller kvantifierade potentiella
energibesparingar och motsvarande investeringsbehov. I Litauen har situationen
förbättrats eftersom de nationella myndigheterna nu kvantifierar investeringsbehoven
och de potentiella energibesparingarna.

Medlemsstaterna är medvetna om investeringshinder som inte har
åtgärdats

29 Förbättrad energieffektivitet leder till avsevärt sänkta energikostnader, men

många investeringar i energieffektivitet i byggnader förverkligas aldrig på grund av
marknadshinder 14. Det rör sig bland annat om bristande kännedom och expertis om
finansiering av energieffektivitet och dess fördelar, höga inledande kostnader, rättsliga
hinder när det gäller byggnader med flera olika ägare (som ofta kräver enhällighet i
bostadsrättsföreningar) och delade incitament eller dilemmat ägare/hyresgäst 15. Här
avses en situation där den som äger byggnaden betalar för att uppgradera
energieffektiviteten men inte kan tillgodogöra sig besparingarna från hyresgästens
minskade energianvändning. Ägaren kan därför anse sig sakna rimliga incitament för
att investera i förbättrad energieffektivitet.

30 I Bulgarien, Litauen och Tjeckien berättade de förvaltande myndigheterna och

projektmottagare att i byggnader med flera olika ägare var det ofta problem med att
uppnå enighet som hindrade att energieffektiviteten förbättrades.

14

Kommissionen (2017): Good practice in energy efficiency, s .15.

15

Rapport från Gemensamma forskningscentrumet (2014), Overcoming the split incentive
barrier in the building sector.
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31 Andra hinder, som framför allt hindrade användningen av mekanismer för avtal

om energiprestanda, hör ihop med reglerna för offentlig upphandling eftersom det
föreligger rättslig osäkerhet kring de huvudsakliga inslagen i sådana avtal och är svårt
att särskilja mellan arbeten, varor och tjänster 16 och att redovisa avtalen i de nationella
räkenskaperna för den offentliga sektorn. Kommissionen arbetar med att undanröja
dessa hinder och under 2017 offentliggjorde Eurostat en anmärkning till
vägledningen 17 för att klargöra hur dessa avtal skulle redovisas i de nationella
räkenskaperna. Anmärkningen kompletterades 2018 med ytterligare vägledning som
utarbetades tillsammans med EIB 18.

32 Inget av de fem operativa program som vi granskade beskrev hindren för

investeringar i energieffektivitet inom det egna territoriet och de åtgärder som vidtas
för att få bukt med dem. Två av de fem medlemsstater som vi besökte rapporterade
emellertid om specifika initiativ för att avlägsna vissa hinder:
o

I Litauen hade man bestämt att det räckte med enkel majoritet bland ägarna för
att godkänna uppgraderingar av energieffektiviteten i flerfamiljshus, och man gav
låginkomsttagare statligt stöd för hela kostnaden för uppgraderingar(se ruta 2).

o

Under 2018 började Tjeckien låta bostadskooperativ ansöka om EU-medel för
investeringar i energieffektivitet och under 2019 inleddes en nationell
informationskampanj för att öka medvetenheten om
energieffektivitetsfinansiering.

Bidrag är fortfarande den viktigaste formen av EU-finansierat stöd till
investeringar i energieffektivitet och beviljas inte bara för
totalrenoveringar

33 Investeringar i energieffektivitet ger fördelar för både ägarna (värdeökning) och

de boende (sänkta energikostnader). Innan medlemsstaterna beviljar omfattande stöd
i form av bidrag bör de överväga att använda finansieringsinstrument och innovativa
marknadsmekanismer såsom avtal om energiprestanda och kvotpliktsystem för
energieffektivitet.

16

Italienska energimyndigheten: ENEA (2017): The Energy Performance Contracts.

17

Kommissionen (2017), Eurostat Guidance note: the recording of energy performance
contracts in government accounts.

18

https://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf
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34 De 4,6 miljarder euro i investeringar som medlemsstaterna valt ut för

energieffektivitetsrenovering av bostadshus kommer till 72 % att finansieras med stöd
och till 28 % med finansieringsinstrument.

35 Samtliga fem medlemsstater som vi besökte nämnde i sina partnerskapsavtal att

de hade för avsikt att undersöka hur finansieringsinstrument kan stödja investeringar i
energieffektivitet i byggnader. Hittills är det bara Litauen som har använt EU-medel för
att inrätta ett sådant instrument för bostadshus (se ruta 2).

Ruta 2
God praxis – Litauen använder finansieringsinstrument för
uppgraderingar av energieffektiviteten i flerfamiljshus
De positiva erfarenheterna från perioden 2007–2013 och användningen av
finansieringsinstrument för sådana investeringar gjorde att Litauen för perioden
2014–2020 upprättade ett finansieringsinstrument som erbjöd förmånslån på
314 miljoner euro till bostadsrättsföreningar. Instrumentet används för att
renovera omkring 4 000 flerfamiljshus, vilket är det nationella programmets mål
för energirenoveringen av bostadshus som inleddes 2004.
Lånen ges med en genomsnittlig återbetalningsperiod på 20 år med en fast ränta
på 3 %. Lånen blandas med ett bidrag, som består av nationella medel, som
varierar över tiden mellan 15 % och upp till 40 % av lånebeloppet. För
låginkomsthushåll täcker bidraget hela investeringen.

36 Kommissionen rekommenderade medlemsstaterna att använda

sammanhållningspolitiska EU-medel, särskilt när de erbjuds som bidrag, för att först
och främst stödja totalrenoveringar som går längre än minimikraven för
energiprestanda och leder till avsevärda energibesparingar (i regel mer än 60 % 19).

37 Tabell 2 ger en översikt över olika slags stödmottagare, stödformer och andelen
offentligt stöd för de fem operativa program som vi granskade.

19

Se direktivet om byggnaders energiprestanda från 2010 och COM(2013) 225 final,
Finansiellt stöd för energieffektivitet i byggnader.
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Tabell 2 – Typ av stödmottagare, stödformer och andel offentligt stöd för
de fem operativa program som vi granskade
Operativt
program
Bulgarien
Regions in
Growth
Tjeckien
Integrated
Regional
Irland
Southern &
Eastern
regional

Typ av
stödmottagare

Stödform

Andel offentligt stöd

Privata ägare

Bidrag

100 %

Privata ägare

Bidrag

30 % eller 40 % (beroende
på energibesparing)

Allmännyttiga och
privata ägare

Bidrag

100 %

Italien
(Apulien)
Regional

Offentliga organ

Bidrag

Litauen
Investment
for growth
and jobs

Privata ägare

Lån kombinerade
med bidrag

100 % (eller 90 % för
stödmottagare som
medfinansierar 10 % av
projektet)
Bidrag på 15–40 %
Bidrag på 100 % för
låginkomsthushåll

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från de förvaltande myndigheter som besöktes.

38 Användningen av olika stora andelar offentligt stöd i Litauen är en bra metod för

att öka tillgången till privat finansiering och minska risken för dödviktseffekter. Genom
denna anpassning beviljas högre stödnivåer för projekt som innebär större
energibesparingar, installation av individuella mätare och gäller låginkomsthushåll
(vilket hjälper till att åtgärda energifattigdom).

39 I Tjeckien var det bara en fjärdedel av stödmottagarna som lämnade in projekt

som hade rätt till offentligt stöd motsvarande 40 %, vilket krävde minst
fyrtioprocentiga energibesparingar och en energiklass på ”B” efter arbetena. Tre
fjärdedelar av stödmottagarna lämnade in projekt som hade rätt till den lägre andelen
offentligt stöd (30 %), som endast krävde tjugoprocentiga energibesparingar.
Stödmottagarna ansåg att den marginella fördelen med den högre stödnivån inte
räckte som kompensation för totalrenoveringsprojektens högre kostnader.

40 Bulgarien, Irland och Italien (Apulien) anpassade inte andelen offentligt stöd för

att uppmuntra fler totalrenoveringar eller för att ta hänsyn till investeringarnas
omfattning eller komplexitet, utan endast – när det gäller Italien (Apulien) – till de
offentliga organens vilja att finansiera 10 % av investeringen. Irland förklarade att

24
detta beror på att ett av de två system som medfinansieras av EU inriktar sig på äldre
och utsatta människor som riskerar att drabbas av energifattigdom.

41 När stödet inte anpassas går mycket höga andelar av det offentliga stödet till att

finansiera enkla uppgraderingar (t.ex. uppgraderad belysning och byte av pannor) där
återbetalningsperioden är kort och enhetskostnaden låg. I ruta 3 finns exempel på två
operativa program för uppgradering av energieffektiviteten genom enkla lösningar.

Ruta 3
Exempel på två operativa program för uppgradering av
energieffektiviteten genom enkla lösningar
I Irland finansierade projektet Better Energy Warmer Homes Scheme till 100 %
många enkla uppgraderingar (gipsskivor, isolering av vindar, varmvattenberedare
och hålmurar). Uppgraderingar av detta slag är relativt billiga (den genomsnittliga
kostnaden för de projekt som finansierades under perioden 2014–2017 var
3 161 euro) och har i regel korta återbetalningsperioder. Energiklassen för de
flesta hushåll som fick stöd förbättrades dock inte efter projektet (se punkt 85),
vilket bekräftade att investeringarna inte gav några särskilda energibesparingar.
I Italien gav det interregionala operativa programmet för energi 2007–2013 –
vilket vi granskade för att följa upp vår särskilda rapport 21/2012 – stöd till
energieffektivitetsprojekt i Kampanien, Kalabrien, Apulien och Sicilien. Inbjudan
att lämna projektförslag under 2014 och 2015 finansierade endast på förhand
utvalda enkla uppgraderingar, som erhöll stöd för hela beloppet.
Uppgraderingarna rörde oftast inköp och installation av LED-glödlampor och
värmepumpar. Valet gjorde att myndigheterna snabbt kunde utnyttja den
återstående budgeten innan tidsfristen löpte ut den 31 december 2015. Detta har
också, i genomsnitt, lett till att investeringarna har betalats tillbaka snabbt. Valet
medförde dock även en hög risk för dödviktseffekter, det vill säga finansiering av
rutinmässiga uppgraderingar som skulle ha gjorts även utan EU-finansiering.

© Shutterstock/Marko Mitrovicv.
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42 Dessa uppgraderingar genom enkla lösningar kan leda till en inlåsningseffekt, som

innebär att när väl vissa grundläggande energieffektivitetsåtgärder har genomförts så
blir det mindre kostnadseffektivt att vidta mer övergripande åtgärder i framtiden 20.
Detta kan minska byggnadsbeståndets potential att spara energi på medellång och
lång sikt eftersom antalet renoveringar som ett hushåll kan utföra vanligtvis är
begränsat till en eller två. Offentligt stöd, i synnerhet i form av bidrag med en
stödandel på 100 %, lämpar sig därmed sämre för enkla uppgraderingar än för
totalrenoveringar. Eftersom enkla uppgraderingar med korta återbetalningsperioder i
regel är ekonomiskt genomförbara borde de ha finansierats utan offentligt stöd eller
med hjälp av finansieringsinstrument.

Projekturvalet baseras inte tillräckligt på kostnadseffektivitet

43 Kostnadseffektivitet bör vara en avgörande faktor när man beslutar om offentliga

utgifter, framför allt när det gäller energieffektivitetsprojekt: genom att jämföra
investeringarnas kostnader och fördelar kan man välja dem som erbjuder större
energibesparingar och andra fördelar per investerad euro, i enlighet med principerna
om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet som anges i artikel 33 i
budgetförordningen 21. I konsekvensbedömningen för det föreslagna
energieffektivitetsdirektivet framhölls att målet om att spara 20 % av EU:s planerade
energiförbrukning fram till 2020 skulle kunna uppnås om man införde
kostnadseffektiva åtgärder. Medlemsstaterna ska införa åtgärder som uppmuntrar
kostnadseffektiva totalrenoveringar av byggnader 22.

44 Enligt kommissionens vägledning skulle medlemsstaterna tillämpa urvalskriterier
som prioriterar mer kostnadseffektiva projekt 23. Detta ska ske på följande sätt:
a)

Genom att kräva att projekt baseras på energibesiktningar och/eller
energicertifikat. Dessa bör fastställa och kvantifiera potentiella och
kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter och möjliggöra övervakning och
kontroll av projektets faktiska energibesparingar.

b)

Genom att fastställa högsta och/eller lägsta tröskelvärden för viktiga parametrar,
såsom den mängd energi som ska sparas, den lägsta energiklass som byggnaden

20

Se kommissionens tekniska vägledning från 2014, Technical Guidance on Financing the
energy renovation of buildings with Cohesion policy funding, s. 45.

21

Budgetförordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018.

22

Artikel 4 i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

23

Kommissionens tekniska vägledning från 2014, Technical Guidance on Financing the energy
renovation of buildings with Cohesion policy funding.
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ska uppnå, nettonuvärdet, den enkla återbetalningsperioden 24, kostnaden per
sparad energienhet etc. Tröskelvärdena bör minimera risken för att man
finansierar mycket enkla åtgärder som troligtvis ändå skulle vidtas (t.ex. utbyten
av lampor, som i regel betalas tillbaka väldigt snabbt) liksom investeringar som är
alltför dyra för de energibesparingar som de genererar (t.ex. med
återbetalningsperioder som är längre än livslängden för de material som
används). I figur 8 klassificeras investeringarna efter energieffektivitet, vilket visar
att mer komplexa och ambitiösa renoveringar vanligtvis medför större kostnader
och längre återbetalningsperioder.
c)

Genom att fastställa projektens relativa kostnader och fördelar, inklusive de
sidovinster och externa effekter (t.ex. hälsa, social sammanhållning, upprustning
av städer, tillväxt och sysselsättning, mindre luftföroreningar och
klimatförändringar, offentliga besparingar etc.) som investeringarna i
energieffektivitet bör generera, och genom att prioritera projekt som bidrar till de
politiska målen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Figur 8 – Klassificering av investeringar i energieffektivitet
Energibesparingar

Näranollenergibyggnader

Integrerade renoveringsprojekt,
klimatskal och installation + förnyelsebara energikällor
+ drift och underhåll

Totalrenovering

Integrerade renoveringsprojekt, + drift och underhåll
klimatskal och installation

Standardrenovering

Kombination av enkla enskilda
åtgärder + drift och underhåll

Enstaka åtgärder /
enkla lösningar

Enstaka åtgärder +
Drift och underhåll

Återbetalning / kostnad

Källa: Europeiska kommissionens tekniska vägledning från 2014, Technical Guidance on Financing the
energy renovation of buildings with Cohesion policy funding, s. 46.
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Den enkla återbetalningsperioden är en av utvärderingsmetoderna för kostnadseffektivitet i
kommissionens tekniska vägledning från 2014 om finansiering av energirenovering av
byggnader med sammanhållningspolitiska medel. Den mäter den tid som behövs för att de
samlade besparingar som genereras av projektet ska täcka den ursprungliga investeringen.
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Energibesiktningar och energicertifikat utgör en bra grund för att
utvärdera investeringarna

45 Samtliga fem medlemsstater som vi besökte krävde att projekten skulle baseras

på en energibesiktning, ett energicertifikat eller, åtminstone, en energibedömning (i
Irland ledde detta inte till att ett certifikat som visade hushållets energiklass före
arbetena utfärdades). Detta visar på en klar förbättring jämfört med slutsatserna i vår
särskilda rapport 21/2012, där vi rapporterade att det i Tjeckien, Italien och Litauen
fortfarande var ovanligt med energibesiktningar. Vi konstaterade då att
energibesiktningarna inte alltid var obligatoriska eller av bra kvalitet 25, och vi
rekommenderade att energibesiktningar borde användas som primärt urvalskrav.

46 I samtliga fem medlemsstater som vi besökte behövde stödmottagarna

tillhandahålla ett energicertifikat efter arbetena, som anger den nya energiklassen och
energiförbrukningen för det renoverade hushållet eller den renoverade byggnaden.
Skillnaden i fråga om den energiförbrukning som uppges i certifikaten före och efter
arbetena utgör en uppskattning av den energi som sparas tack vare projektet.

47 I Italien (Apulien) krävde den förvaltande myndigheten att projekten skulle

installera system för att mäta den mängd energi som faktiskt producerades och
förbrukades i byggnaderna. I Litauen höjdes bidragsdelen, som kompletterar de EUmedfinansierade lånen, för projekt där individuella mätare skulle installeras i hushållen
(se punkt 38).

48 Trots sina begränsningar resulterar de uppskattningar som baseras på skillnaden

mellan den energiförbrukning som anges i certifikaten före och efter arbetena i en
uppgift om sparad energi per projekt. Denna uppgift kan jämföras med
projektkostnaden för att beräkna en uppskattad kostnad per sparad energienhet. I vår
särskilda rapport 21/2012 rekommenderade vi att kommissionen skulle övervaka
kostnadseffektiviteten hos de operativa programmen på grundval av kostnaden per
sparad energienhet 26. Kommissionen instämde dock inte helt i vår rekommendation
och genomförde den inte.

25

Se punkterna 41–44 i vår särskilda rapport 21/2012.

26

Se rekommendation 2 i särskild rapport 21/2012.
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Nationella myndigheter väljer ut projekt som förväntas spara energi,
men ibland till en hög kostnad

49 I tabell 3 ges en översikt över minimikraven på energieffektivitet och de

maximala tröskelvärdena för kostnad per sparad energienhet för projekt inom de fem
operativa program som vi granskade:

Tabell 3 – Minimikrav på energieffektivitet och maximala tröskelvärden
för kostnad per sparad energienhet för de fem operativa program som vi
granskade
Operativt
program
Bulgarien
Regions in
Growth

Tjeckien
Integrated
Regional

Lägsta
energiklass
efter arbeten

Lägsta energibesparing efter
arbeten

C

60 % för totalrenoveringar,
annars ingen lägsta
besparing

Nej

20 % för projekt som får
30 % i bidrag

Maximal kostnad
per sparad
energienhet?
Nej, endast
kostnadstak per
kvadratmeter

Nej, men hög privat
medfinansiering
(60–70 %) minskar
risken för nationell
överreglering

C

30 % för projekt som får
30 % i bidrag

B

40 % för projekt som får
40 % i bidrag

Irland
Southern &
Eastern
regional

Minst en
energiklass
bättre

Inget krav

Nej

Italien
(Apulien)
Regional

C

10 % (eller 30 % för att få
högsta poäng)

Nej

D

20 % för projekt som får
15 % i bidrag (fram till 2017)

C

40 % för projekt som får
40 % i bidrag (fram till
31.10.2017) och 30 % i
bidrag (från och med
1.11.2017)

Litauen
Investment
for growth
and jobs

Nej, men hög privat
medfinansiering
(60–85 %) minskar
risken för nationell
överreglering

Källa: Revisionsrätten, baserat på information från de förvaltande myndigheterna.
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50 I Bulgarien, Litauen och Tjeckien garanterade dessa minimikrav på

energieffektivitet efter arbeten att projekten hade en lägsta ambitionsnivå 27. Detta är
en positiv utveckling jämfört med slutsatserna från vår föregående revision.

51 Genom att det saknas tak för kostnaden per energienhet finns det dock en risk

för att man finansierar projekt som ger låga energibesparingar i förhållande till vad de
kostar. Detta innebär att de finansiella besparingarna i fråga om energikostnader som
projekten leder till kan vara otillräckliga för att betala tillbaka de inledande
investeringarna inom livslängden för de material som används (i regel 30 år 28).

52 Risken är lägre när stödmottagarna medfinansierar en stor andel av

projektkostnaden, som i Litauen och Tjeckien, och högre när det offentliga stödet är
mycket högt, det vill säga som i Bulgarien, Irland och Italien (Apulien). I tabell 4 ges en
översikt över den genomsnittliga enkla återbetalningsperioden för investeringar i
energieffektivitet som fick stöd genom de fem operativa program som vi
granskade.Tabell 4 – Genomsnittlig enkel återbetalningsperiod för investeringar i
energieffektivitet som fick stöd genom de fem operativa program som vi granskade

27

I linje med kommissionens tekniska vägledning från 2014, Technical Guidance on Financing
the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding, s. 55, bör förvaltande
myndigheter kräva att projekten höjer energiklassen med minst två eller tre nivåer för att
vara behöriga, och för att undvika enkla lösningar.

28

Baserat på bestämmelserna i direktiv 2010/31/EU och den europeiska standarden
EN 15459:2007.
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Tabell 4 – Genomsnittlig enkel återbetalningsperiod för investeringar i
energieffektivitet som fick stöd genom de fem operativa program som vi
granskade
Operativt program

Genomsnittlig enkel
återbetalningsperiod för projekt som
fått stöd

Bulgarien
Regions in Growth

Ej tillgängligt (eftersom uppgifter om
energibesparingar inte samlas in)

Tjeckien
Integrated Regional

9 år

Irland
Southern & Eastern Regional

Ej tillgängligt (eftersom uppgifter om
energibesparingar inte samlas in)

Italien (Apulien)
Regional

24 år

Litauen
Investment for growth and jobs

11 år

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från de förvaltande myndigheter som besöktes, genom
tillämpning av elpriserna för hushållskonsumenter 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

53 Den genomsnittliga enkla återbetalningsperioden för energieffektivitetsprojekten
i de operativa program som vi granskade var mellan 9 och 24 år. Perioderna är längre
än det enkla genomsnittet på sju år för de 5 152 projekt som registrerats på
plattformen De-risking Energy Efficiency Platform. Plattformen innehåller uppgifter
från offentliga och privata investeringsfonder och finansinstitut, nationella och
regionala myndigheter samt leverantörer av energieffektivitetslösningar i hela EU29.
Kommissionen skapade plattformen för att höja investeringarna i energieffektivitet i
EU genom utbyte av uppgifter och analys av färdigställda projekt.

54 I Italien (Apulien) ledde avsaknaden av ett tak för kostnaden per sparad

energienhet till att man finansierade flera dyra projekt som inte kommer att spara
tillräckligt med energi för att de höga inledande investeringskostnaderna ska betalas
tillbaka under de använda materialens eller byggnadernas livslängd. Såsom framgår i
grafen nedan är det sannolikt att 35 % av projekten inte kommer att återbetala sin
inledande investeringskostnad inom 30 år.

29

Se https://deep.eefig.eu/
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Figur 9 – Uppdelning av energieffektivitetsprojekt inom Italiens
(Apuliens) operativa program per återbetalningsperiod
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Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från de förvaltande myndigheter som besöktes och med
tillämpning av elpriserna för hushållskonsumenter 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

55 I Bulgarien och Irland innebär bristen på övervakningsuppgifter om den energi
som sparats tack vare projekt i bostadshus att det är omöjligt att bedöma om
investeringarna är kostnadseffektiva.

56 I Irland var syftet med det regionala operativa programmet för södra och östra

Irland att stödja omfattande och ambitiösa förbättringar av energieffektiviteten som
leder till en förbättring som motsvarar minst en energieffektivitetsklass30. I praktiken
definierade inte projekten något energibesparingsmål, och rapporterade inte heller
om den energi som sparades, och för mer än hälften av de hushåll som fick stöd
förbättrades inte energiklasserna (se punkt 85).

57 Dessa slutsatser liknar dem i vår särskilda rapport 21/2012, där vi konstaterade

att energieffektivitetsprojekt i offentliga byggnader ofta var alltför dyra för den energi
som de sparade och hade alltför långa återbetalningsperioder (i genomsnitt omkring
50 år)31. Därför rekommenderade vi kommissionen att när projekten väljs ut fastställa
en längsta tillåten enkel återbetalningsperiod och en standardinvesteringskostnad per
enhet sparad energi.

58 I kommissionens vägledning Technical Guidance on Financing the energy

renovation of buildings with Cohesion policy funding anges att en längsta och/eller
30

Se avsnitt 4(c) i Irlands operativa program ”Southern & Eastern Regional” 2014–2020.

31

Se punkt 52 a i särskild rapport 21/2012.
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kortaste återbetalningsperiod kan definieras för projekt som har rätt till finansiering,
vilket dock kan få en inlåsningseffekt där enkla lösningar prioriteras för finansiering32. I
praktiken hade dock inga av de förvaltande myndigheter som besöktes fastställt
sådana tröskelvärden.

Urvalskriterierna prioriterar fortfarande inte de mest kostnadseffektiva
projekten

59 I tabell 5 ges en översikt över förfarandena för projekturval samt de viktigaste

kriterierna för budgettilldelning och projekturval som använts för de fem operativa
program som vi granskade:

Tabell 5 – Förfaranden och kriterier för projekturval för de fem operativa
program som vi granskade
Operativt
program

Förfarande för
projekturval

Viktigaste kriterier för
budgettilldelning

Öppna
ansökningsomgångar Kommunerna väljer ut
(92 % av budgeten) byggnader baserat på
ålder, antal hushåll,
Bulgarien
placering etc., inte
Regions in
baserat på
Growth
energibesparingarnas
kostnadseffektivitet.
Anbudsinfordran
(8 % av budgeten)

Tjeckien
Öppna
Integrated
ansökningsomgångar
Regional

32

Landsomfattande
öppna
ansökningsomgångar

Viktigaste kriterier för
projekturval
För öppna
ansökningsomgångar
finns det inga kriterier
för
energibesparingarnas
kostnadseffektivitet
För 2018 års
anbudsinfordran för
insatsområde 2 gav
kriterier för
energibesparingarnas
kostnadseffektivitet
flest poäng
Inga kriterier med
koppling till
energibesparingarnas
kostnadseffektivitet

Kommissionen (2014), Technical Guidance on financing the energy renovation of buildings
with Cohesion Policy funding, s. 54.
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Operativt
program

Viktigaste kriterier för
budgettilldelning

Viktigaste kriterier för
projekturval

Den budget som
tilldelats lokala
Irland
myndigheter baseras
Southern &
Öppna
på antalet mottagna
Eastern ansökningsomgångar
ansökningar, inte på
regional
energibesparingarnas
kostnadseffektivitet

Inga kriterier med
koppling till
energibesparingarnas
kostnadseffektivitet

Italien
(Apulien)
Regional

Förfarande för
projekturval

Anbudsinfordran

Litauen
Investment
Öppna
for growth ansökningsomgångar
and jobs

Anbudsinfordran

Kriterier för
energibesparingar ger
mest poäng (65 av 100)

Öppna
ansökningsomgångar

Inga kriterier med
koppling till
energibesparingarnas
kostnadseffektivitet

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från de förvaltande myndigheter som besöktes.

60 Med undantag av Italien (Apulien) och en mindre ansökningsomgång (8 % av

budgeten) i Bulgarien fördelade i praktiken de förvaltande myndigheter som vi besökte
budgeten till energieffektivitetsprojekt i bostadshus genom öppna
ansökningsomgångar, det vill säga enligt principen om först till kvarn. De förvaltande
myndigheterna fick därigenom in ansökningar löpande och kunde, i allmänhet,
handlägga dem snabbt.

61 När man använder förfaranden med öppna ansökningsomgångar går det dock

inte att bedöma projektens relativa kostnader och fördelar. Här ingår
energibesparingarnas kostnadseffektivitet och även de sidovinster som investeringarna
i energieffektivitet bör generera (t.ex. bättre hälsa, upprustning av städer, minskad
energifattigdom, sänkta energikostnader och mindre klimatförändringar och
luftföroreningar). Därför prioriterades inte projekt som ledde till större
energibesparingar eller andra fördelar till lägre kostnader.

62 Det var bara Italien (Apulien) som använde sig av en anbudsinfordran för att
bedöma energieffektivitetsprojektens relativa kostnadseffektivitet (se ruta 4).
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Ruta 4
Exempel på ett operativt program som använde en anbudsinfordran
för att bedöma energieffektivitetsprojektens relativa
kostnadseffektivitet
I Italien (Apulien) använde sig den förvaltande myndigheten av en
anbudsinfordran och tillämpade ett kriterium med koppling till
energibesparingarnas kostnadseffektivitet, som borde ha gjort det möjligt att
prioritera projekt som sparar mer energi till en lägre kostnad. Detta hindrade dock
inte att man också finansierade projekt som gav låga energibesparingar i
förhållande till vad de kostade. Orsaken är att det saknas ett tak för kostnaden per
sparad energienhet (se punkt 53) och den låga viktning som detta kriterium hade i
praktiken (3 % i stället för 20 % av de möjliga poängen för detta kriterium vid
anbudsinfordran). Det berodde på att det mest kostnadseffektiva projektet, som
användes som bas för att fastställa poängen för övriga projekt, hade ett avvikande
värde (eftersom det bara gällde enkla åtgärder som solpaneler, värmepumpar och
termostatsventiler). Nästan alla (95 %) andra projekt fick därför mycket likvärdiga
poäng (mellan 0 och 5 poäng av 20), vilket hindrade en faktisk prioritering. Som
jämförelse står detta kriterium för 60 % av de poäng som kan tilldelas ett projekt
vid anbudsinfordringar för Italiens nationellt finansierade program för förnyelse av
den centrala statsförvaltningens byggnader.

63 Dessa slutsatser liknar dem i vår särskilda rapport 21/2012, där vi slog fast33 att

kostnadseffektivitet inte var en avgörande faktor när medlemsstaterna anslog medel
till energieffektivitetsåtgärder och projekt. Därför rekommenderade vi att man skulle
använda kriterier för projekturval som baserades på standardinvesteringskostnader
per sparad energienhet

64 I vägledningen Technical Guidance on Financing the energy renovation of

buildings with Cohesion policy funding som kommissionen offentliggjorde anges att
medlemsstaterna måste använda kriterier för att fastställa vilka
energieffektivitetsprojekt som är mest kostnadseffektiva och bör prioriteras vid
urvalet 34. Våra senaste granskningsiakttagelser visar dock att detta i stor utsträckning
inte har genomförts.

33

Se punkt 51 b i särskild rapport 21/2012.

34

Kommissionens tekniska vägledning från 2014, Technical Guidance on Financing the energy
renovation of buildings with Cohesion policy funding, s. 54.
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En svag prestationsram

65 Resultatinformationen om energieffektivitetsutgifterna bör visa vad som har

uppnåtts med EU-budgeten och att den har spenderats väl (ansvarsskyldighet)35.
Informationen bör visa att medlemsstaterna valde kostnadseffektiva projekt.

66 För att säkerställa att utgifterna är resultatinriktade anges i kommissionens
vägledning 36 att prestationsramen bör innehålla följande:
a)

Specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål för varje operativt
program, som definierar hur de åtgärder som medfinansieras av EU bidrar till EU:s
energieffektivitetsmål.

b)

Indikatorer som gör det möjligt att övervaka projektets fysiska utfall och resultat.
Eftersom de granskade utgifternas främsta mål är att spara energi bör
indikatorerna i första hand rapportera om den mängd energi som sparas och,
eventuellt, om andra resultat som projekten genererar. Övervakningssystemet
bör göra det möjligt att aggregera sådana uppgifter för att rapportera om den
energi som sparas genom operativa program och därmed om hur EU-budgeten
bidrar till EU:s energieffektivitetsmål.

c)

Förhandsvillkor, för att säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för
effektiva och ändamålsenliga utgifter föreligger, och en resultatreserv för att
belöna operativa program som kan visa att de genererar energibesparingar på ett
kostnadseffektivt sätt.

Gemensamma indikatorer mäter den energi som sparas genom
investeringar i offentliga byggnader men inte i bostadshus

67 Samtliga fem operativa program som vi granskade hade specifika mål för sina

energieffektivitetsåtgärder som byggde på behovet av att höja energieffektiviteten i
byggnadsbestånden, framför allt i bostadshus (se punkt 24). Målen är relevanta för
EU:s övergripande energieffektivitetsmål och tidsbegränsade (eftersom resultaten bör
uppnås till 2023). Inget av de operativa program som vi granskade definierade hur
stora energibesparingar som investeringarna förväntades leda till, eller den förväntade
kostnaden per sparad energienhet.

35

I linje med principen om sund ekonomisk förvaltning i artikel 33 i budgetförordningen (EU,
Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018.

36

Kommissionens vägledningar från 2014 Guidance for Member States on performance
framework, review and reserve och Guidance on ex-ante conditionalities.

36

68 De fondspecifika förordningarna37 innehåller en förteckning över gemensamma

utfallsindikatorer som medlemsstaterna bör använda när helst indikatorn är relevant
för att uttrycka utfallet av den investering som fått stöd. Följande två gemensamma
utfallsindikatorer är relevanta när det gäller energieffektivitetsutgifter för byggnader:
a)

Gemensam utfallsindikator 31, Antal hushåll med förbättrad
energiförbrukningsklass, gäller utgifter för energieffektivitetsrenovering av
bostadshus.

b)

Gemensam utfallsindikator 32, Minskning av den årliga förbrukningen
primärenergi i offentliga byggnader, mäter den energi som sparas genom utgifter
som framför allt går till investeringar i energieffektivitet i offentliga byggnader.

69 Figur 10 och figur 11 visar de framsteg som gjorts fram till 2018 jämfört med

målvärdet för 2023 för de gemensamma utfallsindikatorerna 31 och 32.

Figur 10 – Gemensam utfallsindikator 31: ”Antal hushåll med förbättrad
energiförbrukningsklass”
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Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

37

Se artikel 5 och bilaga I till i förordning (EU) nr 1300/2013 om Sammanhållningsfonden. Se
artikel 6 och bilaga I i förordning (EU) nr 1301/2013 om Eruf.

37

Lägre energiförbrukning i miljoner kWh

Figur 11 – Gemensam utfallsindikator 32: Minskning av den årliga
förbrukningen primärenergi i offentliga byggnader
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Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

70 För investeringar i energieffektivitet i offentliga byggnader rapporterar

gemensam utfallsindikator 32 om den energi som sparas. Men för investeringar i
energieffektivitet i bostadshus rapporterar gemensam utfallsindikator 31 bara om
antalet hushåll vars energiklass förbättrats, inte om sparad energi.

71 Eftersom det inte finns någon gemensam indikator för den mängd energi som

sparas genom investeringar i bostadshus går det inte att veta hur mycket energi som
kommer att sparas genom att man investerar de planerade 4,6 miljarderna euro 38 av
EU:s budget för 2014–2020 i energieffektivitet i bostadshus. Det går inte heller att
kvantifiera EU-budgetens totala bidrag till EU:s energieffektivitetsmål.

72 Dessa slutsatser liknar dem i vår särskilda rapport 21/2012, där vi drog

slutsatsen 39 att resultatindikatorerna för energieffektivitetsåtgärder inte var lämpliga
för övervakningen av programmen och att resultaten av energieffektivitetsåtgärderna i
EU inte kunde aggregeras. Därför rekommenderade vi att jämförbara
resultatindikatorer skulle användas i hela EU. Kommissionen genomförde delvis denna
rekommendation genom att för perioden 2014–2020 införa gemensam
utfallsindikator 32, som rapporterar om den energi som sparas genom EU-finansierade
investeringar, men endast för offentliga byggnader. För perioden 2021–2027 har
kommissionen föreslagit gemensam resultatindikator RCR26, Årlig slutlig

38

Detta är den budget som medlemsstaterna hade anslagit per den 31 januari 2020.

39

Se punkt 51 c i särskild rapport 21/2012.

38
energiförbrukning (fördelad per bostadshus, andra privata och offentliga byggnader än
bostadshus).

73 Förutom de gemensamma utfallsindikatorerna använde de fem operativa

program som vi granskade följande programspecifika indikatorer, som bör riktas mot
de specifika investeringar som de stöder:

Tabell 6 – Programspecifika indikatorer för de fem operativa program
som vi granskade
Operativt
program

Bulgarien
Regions in
Growth

Tjeckien
Integrated
Regional
Irland
Southern &
Eastern
regional
Italien
(Apulien)
Regional
Litauen
Investment
for growth
and jobs

Indikator

Måttenhet

Hushållens
slutliga
(i 1 000 toe*)
energiförbruknin
g
Offentlig sektors,
handelns och
tjänstesektorns
(i 1 000 toe)
slutliga
energiförbruknin
g
Hållens slutliga
energiförbruknin
MWh/år
g
Genomsnittlig
termisk
prestanda för
kWh/m2/år
bostadsenheter i
den södra och
östra regionen
Offentlig sektors
energiförbruknin
GWh
g per
arbetskraftsenhet
Tjänste- och
hushållssektorern
as slutliga
(i 1 000 toe)
energiförbruknin
g

Referens 2013

Värde 2018
(eller senast
rapporterat)

Framsteg

2 257

2 319

-

964

1 200

--

70 027 778

80 497 553

--

210

144

++

3,2

3,3

-

2 110

2 090

+

* Ton oljeekvivalent (toe) är en energienhet som definieras som den mängd energi som friges genom
förbränning av ett ton råolja. Den uppgår ungefär till 11 630 kilowattimmar (kWh).
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från de förvaltande myndigheter som besöktes.
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74 I samtliga fem medlemsstater som vi besökte är dessa ”resultatbaserade”

indikatorer statistiska till sin natur, och rapporterar exempelvis om
energiförbrukningen för alla byggnader, inte bara byggnader som har renoverats med
EU-finansierade projekt. De rapporterar därför inte om energibesparingar som följer av
EU-finansierade investeringar i energieffektivitet.

75 Tre av de fem medlemsstater som vi besökte samlade in uppgifter om den mängd

energi som sparas genom individuella projekt, även sådana som rör bostadshus.
Kommissionen bad dock inte medlemsstaterna att lämna uppgifter för att övervaka
den genomsnittliga kostnaden per sparad energienhet.

76 Kommissionen och medlemsstaterna uppgav i sina planeringsdokument att

investeringar i energieffektivitet också ger andra fördelar än energibesparingar (t.ex.
bättre hälsa, upprustning av städer, livskvalitet, minskad energifattigdom, sänkta
energikostnader och mindre luftföroreningar). Det var dock ingen av de medlemsstater
som vi besökte som använde indikatorer för att mäta dessa ytterligare fördelar.

Indikatorer kan inte användas för att övervaka kostnadseffektivitet

77 Ingen av indikatorerna som användes i de fem medlemsstater som vi besökte

mäter kostnadseffektiviteten hos investeringarna i energieffektivitet i byggnader. Efter
liknande slutsatser från vår tidigare revision rekommenderade vi att kostnaden per
sparad energienhet och den planerade och uppnådda återbetalningsperioden skulle
övervakas 40. Det skulle kunna bidra till identifieringen av riktmärken och tröskelvärden
för urvalet av projekt (se punkt 58) liksom till bedömningen av hur väl de operativa
programmen levererar sina planerade resultat när resultatreserven tilldelas
(se punkt 82).

78 Kommissionen instämde dock inte helt med vår rekommendation eftersom den

ansåg att jämförbarheten hos de rekommenderade indikatorerna skulle vara
begränsad då indikatorerna påverkas av många faktorer (t.ex. energipriser och klimat).
Kommissionen utformade inte sitt övervakningssystem för 2014–2020 för att övervaka
investeringarnas kostnadseffektivitet, det vill säga genom att samla in uppgifter om
kostnaden per sparad energienhet. Även om kommissionen hävdar att de
sammanhållningspolitiska utgifterna 2014–2020 har blivit mer resultatinriktade har vår
rekommendation alltså ännu inte genomförts.

40

Se rekommendation 2 i vår särskilda rapport 21/2012.

40

79 På grundval av de siffror som rapporterats av kommissionen beräknade vi den

genomsnittliga kostnaden per renoverat hushåll (se figur 12). Kommissionen anser
emellertid att siffrorna inte speglar den verkliga kostnaden för investeringarna och inte
fångar hela skalan av fördelar.
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Figur 12 – Genomsnittlig kostnad per hushåll med förbättrad energiklass
och antalet renoverade hushåll per medlemsstat
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Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen (vi beräknade den genomsnittliga
kostnaden per hushåll med förbättrad energiklass genom att dividera kostnaderna för
energieffektivitetsrenovering av bostadshus (redovisas i bilagan) med antalet hushåll med förbättrad
energiklass som rapporterades för gemensam utfallsindikator 31 per den 31 december 2018).
Diagrammet visar inte den genomsnittliga kostnaden per hushåll för de åtta medlemsstater (FI, GR, IT,
MT, NL, SE, SK och UK) som inte rapporterade några hushåll med förbättrad energiklass.

Kommissionen tilldelade resultatreserven för energieffektivitetsåtgärder
baserat på utgifter och utfall och inte på sparad energi

80 För att säkerställa att det vidtas nödvändiga åtgärder för att främja

kostnadseffektiva investeringar i energieffektivitet krävde kommissionen att
medlemsstaterna skulle uppfylla ett särskilt förhandsvillkor senast i början av
programperioden 2014–2020. För att detta villkor skulle anses vara uppfyllt skulle:
a)

det finnas minimikrav relaterade till byggnaders energiprestanda,

b)

det finnas ett system för certifiering av byggnaders energiprestanda,

c)

det göras en strategisk planering av energieffektivitet,

d)

slutkunder få enskilda mätare.
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81 Med undantag av Italien hade alla medlemsstater som vi besökte vidtagit dessa

åtgärder när programperioden 2014–2020 började. Italien inrättade åtgärd a) och b)
2017, det vill säga tre år efter det att programperioden 2014–2020 inleddes.

82 För att säkerställa att de operativa programmen är resultatorienterade avsatte

EU en resultatreserv (som motsvarade 6 % av den sammanhållningspolitiska
finansieringen), som i augusti 2019 fördelades till de prioriteringar som hade uppfyllt
sina delmål. När det finns två indikatorer måste båda uppnå minst 85 % av sitt
delmålsvärde. När det finns tre (eller flera) indikatorer måste två uppnå minst 85 % av
sitt delmålsvärde och det tredje minst 75 % av sitt delmålsvärde.

83 Som vi angett i tidigare rapporter41 uttrycks sådana delmål i form av utgifts- och

utfallsindikatorer. De fem operativa program som vi granskade angav delmål för
energieffektivitetsåtgärder i form av kostnader och antal hushåll med förbättrad
energiklass.

84 Med undantag för Litauen baserades kommissionens beslut huruvida

resultatreserven skulle tilldelas eller inte för energieffektivitetsåtgärder på utgifter och
output, och inte på den energi som sparats i bostadshus eller investeringarnas
kostnadseffektivitet.

85 I Irland är de rapporterade indikatorerna för antalet hushåll med förbättrad

energiförbrukningsklass och för totala behöriga utgifter som rapporterats till
kommissionen inte tillförlitliga. Efter vår revision och kommissionens iakttagelser
rapporterade de irländska myndigheterna att energiklasserna inte förbättrades för
52 % av de hushåll som renoverades genom Better Energy Warmer Home Schemes
under 2017. De irländska myndigheterna ser nu över projekten för de hushåll som
renoverades under 2014, 2015, 2016 och 2018. Syftet är att kontrollera för hur många
hushåll energiklassen inte förbättrades.
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Revisionsrättens särskilda rapport 15/2017
(https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=43174), yttrande 6/2018
(https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=47745) och briefingdokumentet
En prestationsinriktad sammanhållningspolitik
(https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=50385).
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86 Baserat på en revisionsrapport om det nationella systemet i Litauen ansåg

kommissionen i augusti 2019 att det fanns allvarliga brister avseende kvaliteten och
tillförlitligheten när det gällde hela övervakningssystemet och uppgifterna om
gemensamma och specifika indikatorer. Detta rörde inte enbart
energieffektivitetsåtgärder. Därför har kommissionen hittills inte anslagit
resultatreserven för någon åtgärd i Litauens operativa program.
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Slutsatser och rekommendationer
87 Vi granskade fem operativa program i Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien (Apulien)

och Litauen som anslog omkring 2,9 miljarder euro av sina budgetar från Eruf och
Sammanhållningsfonden till detta område. Vi bedömde huruvida denna budget
användes kostnadseffektivt och huruvida kommissionen och medlemsstaterna hade
genomfört våra rekommendationer från särskild rapport 21/2012 om energieffektivitet
i offentliga byggnader.

88 Liksom i vår tidigare rapport konstaterade vi att kostnadseffektivitet inte styr EU:s
utgifter på området energieffektivitet i byggnader. Trots bättre vägledning från
kommissionen konstaterade vi att det fortfarande finns brister, i synnerhet när det
gäller projekturvalet. De finansierade investeringarna är fortfarande inte inriktade på
att uppnå största potentiella energibesparingar med den investerade budgeten.
Förfaranden för projekturval som är mer inriktade på kostnadseffektivitet skulle kunna
leda till större energibesparingar per investerad euro.

89 Eftersom dessa medel förbrukas genom delad förvaltning ansvarar både

kommissionen och medlemsstaterna för att de används så att största möjliga inverkan
uppnås. Kommissionen anser dock att medlemsstaterna har hela ansvaret för
projekturvalet. I ett läge där EU:s energieffektivitetsmål blivit mer ambitiösa och
budgetåtstramningar väntas är det viktigare än någonsin att säkerställa att utgifterna
är kostnadseffektiva.

90 Vi konstaterade att de behov som medlemsstaterna identifierade i de nationella

energieffektivitetsplanerna inte kunde beaktas helt vid utformningen av de operativa
programmen för 2014–2020 på grund av tidsbegränsningar. För perioden 2021–2027
skulle medlemsstaterna lämna in de nationella energi- och klimatplanerna till
kommissionen senast den 31 december 2019 och de nationella långsiktiga
renoveringsstrategierna senast den 10 mars 2020. Dessa strategiska dokument ska
komma in i tid för att medlemsstaterna ska kunna återspegla dem i
sammanhållningspolitiska program.

91 Vad gäller de operativa programmens egna behovsbedömningar konstaterade vi

följande:
o

I samtliga fem operativa program som vi granskade angavs behovet av att höja
byggnadsbeståndens energieffektivitet, i synnerhet bostadshusens, men de
potentiella energibesparingarna och motsvarande investeringsbehov
kvantifierades inte (punkterna 23–28).
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o

Inget av de fem operativa program som granskades beskrev vad som hindrar
investeringar i energieffektivitet. Litauen och Tjeckien hade dock vidtagit åtgärder
för att ta itu med vissa hinder (punkterna 29–32).

o

Trots att investeringar i energieffektivitet leder till en mängd kostnadsbesparingar
för byggnadens ägare och/eller hyresgäst, vilket är den affärsmässiga
förutsättningen för att använda återbetalningspliktiga finansieringsinstrument,
var det fyra av de fem operativa program som vi granskade som fortfarande
använde bidrag som enda sätt att finansiera sådana investeringar. Endast Litauen
hade inrättat ett framgångsrikt EU-finansieringsinstrument som erbjöd
förmånslån som hjälp till renovering av omkring 4 000 flerfamiljshus
(punkterna 33–35).

o

Trots att kommissionens vägledning innehöll incitament för totalrenoveringar i
form av högre stödnivåer anpassade tre av de fem medlemsstater som vi besökte
inte stödnivåerna och gav bidrag för hela beloppet, oavsett de energibesparingar
som projekten förväntades leda till. Litauen och Tjeckien anpassade stödnivån för
att maximera tillgången till privat finansiering (punkterna 36–42).

Rekommendation 1 – Planera och rikta investeringarna bättre
Innan kommissionen godkänner program som erbjuder anslag från de
sammanhållningspolitiska fonderna till energieffektivitetsåtgärder bör den bedöma om
programmen:
a)

bygger på en analys av vilka åtgärder som behövs för att inrätta
finansieringsinstrument eller marknadsmekanismer, såsom avtal om
energiprestanda, och främja en kostnadseffektiv användning av EU-finansierade
bidrag till totalrenoveringar som går längre än minimikraven på energiprestanda,
samtidigt som hänsyn tas till de specifika marknadsvillkoren,

b)

överensstämmer med de nationella energi- och klimatplanerna och de nationella
långsiktiga renoveringsstrategierna,

c)

definierar den uppskattade energibesparingen som uppnås med hjälp av EUmedel.

Tidsram: I tid för godkännandet av programmen för 2021–2027.
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92 Vad gäller projekturvalet konstaterade vi följande:
o

Samtliga fem medlemsstater som besöktes krävde att projekten baserades på en
energibesiktning och att man tillhandahöll ett energicertifikat för byggnaderna
före och efter arbetena (punkterna 45–48).

o

Samtliga medlemsstater som vi besökte – med undantag av Irland – krävde att
projekten skulle hålla en viss ambitionsnivå genom att fastställa de lägsta
energiklasser som byggnaderna skulle uppnå efter arbetena och/eller
minimiprocentsatser för de energibesparingar som projekten skulle tillhandahålla.
Det fanns emellertid inga tak för kostnaden per sparad energienhet, vilket ledde
till projekt som är alltför dyra för den energi som de förväntas spara
(punkterna 49–58).

o

Förutom Italien (Apulien) tilldelade de medlemsstater som vi besökte budgeten
till projekt enligt principen ”först till kvarn” genom förfaranden med öppna
ansökningsomgångar, vilket gör att det inte går att bedöma projektens relativa
kostnader och fördelar eller prioritera projekt som bör ge högre
energibesparingar eller andra fördelar till lägre kostnader (punkterna 59–64).

Rekommendation 2 – Förbättra förfarandet för projekturval
För perioden 2021–2027 bör kommissionen se till att förvaltande myndigheter uppfyller
budgetförordningens krav när det gäller principerna om sparsamhet, effektivitet och
ändamålsenlighet och särskilt använder förfaranden för projekturval som
— anger lägsta och/eller högsta tröskelvärden för viktiga parametrar (t.ex. den
mängd energi som ska sparas, den lägsta energiklass som byggnaden bör uppnå
efter projektet, nettonuvärdet, den enkla återbetalningsperioden eller kostnaden
per sparad energienhet),
—

bedömer projektens relativa kostnader och fördelar och väljer de projekt som ger
högre energibesparingar och andra fördelar till lägre kostnad.

Tidsram: I tid för godkännandet av programmen för 2021–2027.

93 Vad gäller prestationsramen konstaterade vi följande:
o

Eftersom det inte finns någon indikator som mäter den energi som sparas genom
investeringar i bostadshus går det inte att veta hur EU-budgeten bidrar till EU:s
energieffektivitetsmål. Det finns inte heller någon indikator som mäter andra
fördelar som dessa investeringar skulle kunna ge upphov till (punkterna 67–76).
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o

Ingen av indikatorerna som användes i de medlemsstater som vi besökte mäter
kostnadseffektiviteten hos investeringar i byggnader eftersom kommissionen inte
utformade sitt övervakningssystem för 2014–2020 så att det lämnar information
om kostnad per sparad energienhet (punkterna 77–79).

o

Samtliga förvaltande myndigheter som vi besökte (med undantag av Apulien i
Italien) vidtog de åtgärder som definieras i förhandsvillkoret för investeringar i
energieffektivitet inom tidsramarna. Kriterierna för tilldelning av resultatreserven
säkerställde dock inte att utgifterna var resultatorienterade eftersom
kommissionen tilldelade den baserat på utgifter och utfall snarare än på sparad
energi eller kostnadseffektivitet (punkterna 80–86).

Rekommendation 3 – Gör prestationsramen mer
resultatorienterad för att bättre övervaka framstegen mot EU:s
energieffektivitetsmål och förbättra ansvarsskyldigheten
Kommissionen bör
a)

tillhandahålla information om både de aggregerade kostnaderna och mängden
sparad energi eller andra resultat som investeringarna leder till,

b)

fastställa indikatorer för övervakning av investeringarnas kostnadseffektivitet,

c)

använda sig av dessa indikatorer när den fattar beslut om tilldelning av resurser
vid halvtidsöversynen av perioden 2021–2027.

Tidsram: I tid för godkännandet av programmen för 2021–2027 när det gäller b och
när samtliga program för 2021–2027 har godkänts när det gäller a och c.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning I, med ledamoten Nikolaos
Milionis som ordförande, i Luxemburg den 30 mars 2020.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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Bilaga
Bilaga I – Sammanhållningspolitiska medel för
energieffektivitet i byggnader 2014–2020
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Ordlista
avtal om energiprestanda: ett avtalsarrangemang mellan mottagaren och
leverantören av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som verifieras och
övervakas under hela avtalsperioden, där investeringarna (arbete, leveranser eller
tjänster) i åtgärden betalas i förhållande till en avtalad nivå av förbättrad
energieffektivitet eller annat avtalat energiprestandakriterium, till exempel finansiella
besparingar (artikel 2.27 i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet).
energibesiktning: en standardmässig energibesiktning består av en övergripande
energianalys av energisystemen i en anläggning; den inbegriper framför allt
framtagande av en referens för anläggningens energiförbrukning, en utvärdering av
potentiella energibesparingar och kostnadseffektiviteten i fråga om lämpligt utvalda
åtgärder för energihushållning.
energieffektivitet: användningen av mindre energitillförsel för en likvärdig ekonomisk
verksamhet eller tjänst; investeringar i energieffektivitet ger en bättre ekonomisk och
samhällelig avkastning än investeringar i energiförsörjning; energieffektiviteten ökar
potentialen för ekonomisk tillväxt, gör företag mer konkurrenskraftiga, sänker
hushållens energikostnader och leder till ett mindre beroende av att importera energi,
minskade utsläpp och förbättrad luftkvalitet.
förhandsvillkor: villkor som baseras på förutbestämda kriterier som ska uppfyllas och
fastställs i förordningen om gemensamma bestämmelser (nr 1303/2013), och ses som
nödvändiga förutsättningar för att EU:s sammanhållningspolitiska fonder ska användas
effektivt och ändamålsenligt; när medlemsstaterna utarbetade operativa program
under programperioden 2014–2020 skulle de bedöma huruvida dessa villkor uppfylls;
om de inte hade uppfyllts behövde handlingsplaner utarbetas för att säkerställa att
villkoren var uppfyllda senast den 31 december 2016.
förvaltande myndighet: det nationella, regionala eller lokala organ som utsetts av
medlemsstaten att förvalta ett operativt program; i dess uppgifter ingår att välja ut
vilka projekt som ska finansieras, övervaka hur de genomförs och rapportera till
kommissionen om uppnådda resultat.
kostnadseffektiv investering: det lägsta kostnadsalternativet för att uppnå en viss
resultatnivå eller det högsta resultatalternativet för en viss kostnadsnivå; det kan också
användas för att jämföra och prioritera alternativa projekt inom ett program (Kreith,
F., Goswami, Y. D. Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, Taylor &
Francis, Boca Raton, Förenta staterna, 2007); principen om effektivitet gäller det bästa
förhållandet mellan de resurser som används, de verksamheter som bedrivs och de
mål som uppnås och är ett krav på EU:s budgetutgifter (se artikel 33.1 b i
budgetförordningen).
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kostnadsoptimal metod för byggnader: syftet med den kostnadsoptimala metoden är
att skapa en rättslig ram för att höja medlemsstaternas minimikrav på energiprestanda
för byggnader och säkerställa att alla ekonomiskt rationella åtgärder vidtas.
kvotpliktsystem för energieffektivitet: marknadsbaserade instrument som definieras i
artikel 7 i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, som kräver att ”kvotpliktiga
parter” ska uppfylla kvantitativa energibesparingsmål i sin portfölj; kvotpliktiga parter
kan vara företag som säljer energi i detaljistledet, energidistributörer eller
drivmedelsdistributörer.
nationell handlingsplan för energieffektivitet: strategiska verktyg på
medlemsstatsnivå för planering, samordning och genomförande av
energieffektivitetsåtgärder inom alla sektorer; de anger ansvarsområden och kan
uppskatta behov och anslå budgetar; de nationella handlingsplanerna för
energieffektivitet utgör en skyldighet som medlemsstaterna måste uppfylla, men de
har ingen direkt koppling till sammanhållningsmedel; det finns inget rättsligt krav eller
någon skyldighet att rapportera de energibesparingar som uppnåtts med hjälp av EUmedel, eller någon skyldighet att använda EU-medel för att finansiera de områden som
identifieras i de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet.
operativt program: fastställer en medlemsstats eller en regions prioriteringar och
specifika mål och hur medlen (medfinansieringen från EU och från nationella offentliga
och privata aktörer) från de sammanhållningspolitiska fonderna ska användas under en
viss period (för närvarande 2014–2020) för att finansiera projekt; projekten måste
bidra till att ett visst antal mål som specificeras i det operativa programmets
insatsområden uppnås; ett operativt program utarbetas av medlemsstaten och måste
godkännas av kommissionen innan några betalningar kan göras från EU:s budget;
operativa program kan endast ändras under den period som det omfattar om båda
parterna är överens.
partnerskapsavtal: ingås mellan Europeiska kommissionen och varje medlemsstat för
programperioden 2014–2020; där anges hur de nationella myndigheterna planerar att
använda medlen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna)
och varje lands strategiska mål och investeringsprioriteringar, och kopplar dem till de
övergripande målen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. de
utarbetas av medlemsstaten i dialog med kommissionen och ska godkännas av
kommissionen.
resultatreserv: står för 6 % av de resurser som anslås till Eruf och
Sammanhållningsfonden inom ramen för målet Investering för tillväxt och
sysselsättning; dessa medel ingår i programmen, men anslås slutgiltigt eller på nytt,
beroende på resultatet av resultatöversynen 2019.
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sammanhållningspolitiken: EU:s främsta investeringspolitik, som strävar efter att
minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner och medlemsstater;
denna granskning rörde särskilt två fonder:
a) Sammanhållningsfonden: en EU-fond som ska minska de ekonomiska och sociala
skillnaderna och främja hållbar utveckling i EU genom att finansiera investeringar i
medlemsstater där bruttonationalinkomsten per invånare är mindre än 90 % av
genomsnittet i EU.
b) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): en EU-fond som har som mål att
stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i hela EU genom att korrigera
obalanser mellan regioner med hjälp av ekonomiskt stöd, i synnerhet till prioriterade
områden såsom innovation och forskning, den digitala agendan, små och medelstora
företag samt en koldioxidsnål ekonomi, miljö och hållbara transporter.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA
RAPPORT
”ENERGIEFFEKTIVITET I BYGGNADER: INRIKTNINGEN PÅ
KOSTNADSEFFEKTIVITET MÅSTE FORTFARANDE BLI TYDLIGARE”

SAMMANFATTNING
I. Denna rapport om energieffektivitet i byggnader under programperioden 2014–2020 utfärdas i rätt
tid med tanke på att man börjat utarbeta de sammanhållningspolitiska programmen för 2021–2027.
Under tiden har kommissionen presenterat den europeiska gröna given (i december 2019), som
prioriterar energieffektivitet.
Energiproduktionen och energiförbrukningen står för 75 % av EU:s utsläpp av växthusgaser. Det är
därför mycket viktigt att göra energianvändningen mer effektiv och sänka efterfrågan på energi för att
uppfylla energiunionens övergripande mål om en ren, trygg och konkurrensmässigt prissatt energi
och, framför allt, för att kunna minska koldioxidutsläppen från EU:s ekonomi senast 2050, vilket
presenterades i den europeiska gröna given. Tillämpningen av principen om att sätta energieffektivitet
främst på alla plan kommer att spela en avgörande roll.
Eftersom byggnader står för 40 % av energiförbrukningen och 36 % av koldioxidutsläppen kan EU:s
mål om klimatneutralitet och energieffektivitet bara nås genom att man i betydande utsträckning
driver på den i nuläget långsamma renoveringstakten för byggnader och förbättrar det befintliga
byggnadsbeståndets energiprestanda. För att ta itu med detta introduceras via den europeiska gröna
given en s.k. renoveringsvåg för byggnader.
II. Bedömningarna av kostnadseffektiviteten måste inte bara ta hänsyn till byggnadernas
energibesparingar i sig, utan även till hur de genomförda insatserna bidrar till flera olika politiska mål
och vad de ger för fördelar utöver energibesparingarna, såsom ekonomiska, sociala och miljömässiga
effekter. Därmed bidrar den sammanhållningspolitiska finansieringen både till långsiktiga
energieffektivitetsmål och långsiktiga lösningar på energifattigdom, inklusive totalrenoveringar av
byggnader. Utöver de aspekter som rör kostnadseffektivitet har därför sammanhållningspolitikens
investeringar i energieffektivitet också ett viktigt socialt mål, dvs. att bekämpa energifattigdomen.
III. Såsom revisionsrätten noterar anslår Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och
Sammanhållningsfonden, tillsammans med nationell offentlig och privat medfinansiering, för
perioden 2014–2020 omkring 19 miljarder euro totalt till investeringar i energieffektivitet i offentliga
byggnader och bostadshus. Dessutom fungerar ett antal andra EU-instrument som ett komplement för
att stödja investeringar i energieffektivitet, i synnerhet Europeiska fonden för strategiska investeringar
(Efsi) och Horisont 2020.
VI. Kommissionen instämmer i att det är viktigt att sammanhållningspolitikens investeringar i
energieffektivitet i byggnader inriktas på energibesiktningar eller energicertifikat. Kommissionen
anser att kvaliteten på de projekt som väljs ut inte bara beror på vilket slags urvalsförfarande som
används, utan också på de urvalskriterier som tillämpas. Med många slags stöd är det mer effektivt att
inrätta en kvalitetströskel och godta alla projekt som uppnår denna, i stället för att tillämpa en metod
där ansökningarna jämförs med varandra.
VII. Kommissionen förtydligar att övervakningssystemet för sammanhållningspolitiska medel gör det
möjligt att aggregera uppgifter för gemensamma indikatorer. Den nuvarande ramen inkluderar inte
någon gemensam indikator som mäter den mängd energi som sparas i bostadshus.
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Energibesparingarna mäts i vissa program med hjälp av programspecifika indikatorer, som inte kan
aggregeras. Andra gemensamma och programspecifika indikatorer kan mäta andra vinster.
Kommissionen har för sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 föreslagit den
gemensamma resultatindikatorn Årlig slutlig energiförbrukning (fördelad per bostadshus, andra
privata och offentliga byggnader än bostadshus).” Kommissionen understryker dock att de
energibesparingar som uppstår genom investeringar från Eruf/Sammanhållningsfonden inte omfattar
några inbördes förhållanden, systemförändringar eller externa faktorer (såsom vädret) som kan
överkompensera åtgärdens besparingseffekt. Dessa faktorer påverkar den absoluta
primärförbrukningen och den slutliga energiförbrukningen, som används för att uttrycka EU:s
energieffektivitetsmål. Ur en metodologisk synvinkel kan besparingarna från individuella åtgärder
därför inte aggregeras och jämföras mot EU:s energieffektivitetsmål.
VIII. Kommissionen tar hänsyn till behovet av att säkerställa att EU:s budgetresurser används
sparsamt. EU-mervärdet och resultatet är avgörande i samband med projekturvalet. Kommissionen
betonar att detta bör beaktas i ett större sammanhang mot bakgrund av sammanhållningspolitikens
mål för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, liksom EU:s bredare politiska mål, och att
stödet bör riktas mot projekt som inte kan genomföras på marknadsvillkor.
Enligt kommissionens förslag till de sammanhållningspolitiska medlen för perioden 2021–2027 ska
den förvaltande myndigheten, i samband med urvalet, säkerställa att de insatser som väljs ut ger det
bästa förhållandet mellan stödbeloppet, de verksamheter som genomförs och förverkligandet av
målen, vilket därmed inkluderar principen om valuta för pengarna. Genom urvalskriterierna och
urvalsförfarandena ska det säkerställas att man prioriterar insatser som ser till att EU-finansieringen
bidrar maximalt till att programmets mål uppnås.
IX. Kommissionen godtar rekommendationen om planering av och inriktning på investeringarna och
godtar delvis rekommendationerna om projekturvalsförfarandena och systemet för
resultatövervakning.
Kommissionen hänvisar till sina svar på rekommendationerna.
INLEDNING
04. Kommissionen kommer att främja tillämpningen av principen om att sätta energieffektivitet
främst när denna är relevant, och kommer att tillhandahålla vägledning i frågan. Det är avgörande att
göra energianvändningen mer effektiv och sänka efterfrågan på energi, i synnerhet i byggnader, för att
uppfylla energiunionens övergripande mål om en ren, trygg och konkurrensmässigt prissatt energi
och, framför allt, för att uppnå en långsiktig minskning av ekonomins koldioxidutsläpp.
Principen om att sätta energieffektivitet främst introducerades i förordningen om styrningen av
energiunionen och av klimatåtgärder1. Detta innebär att inom energiplanering, samt i politiska beslut
och investeringsbeslut, ta största möjliga hänsyn till alternativa kostnadseffektiva
energieffektivitetsåtgärder till förmån för effektivare energiefterfrågan och energiförsörjning, framför
allt med hjälp av kostnadseffektiva energibesparingar i slutanvändningsledet, initiativ till
efterfrågeflexibilitet samt effektivare omvandling, överföring och distribution av energi, varvid målen
för de respektive besluten fortfarande uppnås.
12. De nationella handlingsplanerna för energieffektivitet är, tillsammans med de långsiktiga
strategierna för renovering av byggnadsbeståndet, viktiga strategiska dokument för
energieffektivitetsåtgärder på nationell nivå. De nationella handlingsplanerna för energieffektivitet
1

Förordning (EU) 2018/1999, artikel 2.18
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skapar en ram för utvecklingen av de nationella energieffektivitetstrategierna och tar upp de
energieffektivitetsförbättrande åtgärder som bör vidtas för att uppnå de nationella
energieffektivitetsmålen.
13. De nationella energi- och klimatplanerna kommer att ersätta de nationella handlingsplanerna för
energieffektivitet för att EU:s energieffektivitetsmål fram till 2030 ska kunna uppnås. De nationella
energi- och klimatplanerna krävs enligt styrningsförordningen och omfattar energiunionens fem
dimensioner.
IAKTTAGELSER
22. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 24 och 25.
24. De första nationella handlingsplanerna för energieffektivitet togs fram 2014, i enlighet med
energieffektivitetsdirektivet från 2012, dvs. samtidigt som förberedelserna inför de operativa program
som är föremål för denna revision. Nationella handlingsplaner för energieffektivitet fanns därför inte
tillgängliga under den fas då de operativa programmen utarbetades.
25. I enlighet med energieffektivitetsdirektivet inkluderar de nationella handlingsplanerna för
energieffektivitet en uppsättning politiska åtgärder för att uppnå de nationella vägledande
energieffektivitetsmål som varje medlemsstat fastställer. De nationella handlingsplanerna för
energieffektivitet fungerar som breda strategiska politiska dokument.
Medlemsstaterna kan använda analysen i de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet när de
utarbetar sina sammanhållningspolitiska program i syfte att identifiera investeringshinder och inrätta
en enhetlig strategi för att förbättra energieffektiviteten på nationell nivå. De har dock inte utformats
för att identifiera specifika åtgärdsområden eller metoder för användningen av
sammahållningspolitiska medel.
27. Kommissionen anser att det nya operativa programmet för Apulien 2014–2020 beskriver
resonemanget bakom stödet till offentliga byggnader, inklusive subventionerade bostäder. Det
bedömer alternativa insatser i andra sektorer (offentlig belysning) och väljer ut den åtgärd som utgör
den bästa lösningen på de identifierade utmaningarna.
Vad gäller investeringsstrategin i Tjeckien baserades denna på den nationella handlingsplanen för
energieffektivitet. Såsom anges i de individuella programmen identifierades den största
besparingspotentialen i bostadssektorn (30,5 %), följt av tillverkningssektorn och industrin (24,5 %). I
partnerskapsavtalet identifierades entreprenörer, bostadssektorn och offentlig sektor som de främsta
målgrupperna för investeringarna i energieffektivitet.
28. Kommissionen belyser att partnerskapsavtalet bör innehålla en analys av skillnaderna,
utvecklingsbehoven och tillväxtpotentialen med avseende på de tematiska målen och de territoriella
utmaningarna, och ta hänsyn till det nationella reformprogrammet och de relevanta landsspecifika
rekommendationerna. De operativa programmen måste vara förenliga med innehållet i
partnerskapsavtalet. En utförlig analys per specifikt investeringsområde behöver inte inkluderas i
själva programmet.
Gemensamt svar på punkterna 29 och 30.
Kommissionen är medveten om de betydande hinder som står i vägen för ett storskaligt genomförande
av renoveringsåtgärder och har arbetat, och arbetar fortfarande, med att försöka avlägsna dem.
Energirenoveringen av byggnader är en komplex och svår process, och att ta itu med de många
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hindren, marknadsmisslyckandena och den bristfälliga lagstiftningen är, med hänsyn till principerna
om subsidiaritet och komplementaritet, ett av de huvudsakliga målen för EU:s politik och finansiella
stöd på området energieffektivitetsåtgärder i byggnader.
Initiativet för smart finansiering för smarta byggnader2 är ett viktigt exempel på detta; det tar upp de
främsta flaskhalsar som hindrar en bättre användning av offentlig finansiering, aggregering av projekt
och minskade investeringsrisker, liksom lösningar för att ta itu med dessa. Utöver detta har olika
åtgärder inrättats (databasen för plattformen De-risking Energy Efficiency Platform [DEEP],
garantiverktyget Underwriting Toolkit, rådgivande centrum, forum för investering i hållbar energi
etc.) för att ta itu med dessa flaskhalsar i praktiken.
32. Kommissionen anser att de främsta hindren för investeringar i energieffektivitet är horisontella
och att de inte är begränsade till investeringar som medfinansieras med sammanhållningspolitiska
medel. Den rapport som togs fram av Finansinstitutgruppen för energieffektivitet (EEFIG, Energy
Efficiency Financial Institutions Group) 2015 är tydlig i detta avseende. De beaktas i relevanta
strategiska energipolitiska dokument, och det är inte meningen att de ska beskrivas i detalj i de
sammanhållningspolitiska programmen.
33. Kommissionen håller med revisionsrätten och kommer att fortsätta att stödja medlemsstaterna när
det gäller användningen av finansieringsinstrument, även i linje med marknadsmekanismer såsom
avtal om energiprestanda på detta område, för att öka tillgången till de privata investeringar som
behövs för att uppnå EU:s klimatmål.
Även om renoveringarna säkerligen ger upphov till ekonomiska besparingar för stödmottagarna,
liksom större vinster för samhället, bör man också betrakta detta mot bakgrund av den i nuläget
outvecklade situationen på renoveringsmarknaden och de många marknadshinder som fortfarande står
i vägen för renoveringen av byggnader.
Kommissionen anser att användningen av finansieringsinstrument borde baseras på de specifika
marknadsvillkoren för olika medlemsstater och för olika typer av projekt och målgrupper. Det behövs
ofta en kombination med en bidragskomponent, i synnerhet för att uppmuntra totalrenoveringar,
hjälpa till att utveckla innovativ teknik eller ta itu med sociala problem, såsom energifattigdom.
35. Kommissionen instämmer i att finansieringsinstrument är viktiga på detta område och kommer att
fortsätta att främja användningen av dessa under nästa programplaneringsperiod.
Kommissionen påpekar att de tjeckiska myndigheterna försökte förbättra energieffektiviteten i
bostadssektorn med hjälp av finansieringsinstrument, men att de inte fick in några anbud från
potentiella finansförmedlare under den anbudsinfordran som inleddes 2018.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 33.
40. Kommissionen upprepar att ansvaret för projekturvalet ligger hos de förvaltande myndigheterna,
som även fastställer urvalsförfarandena och urvalskriterierna och tillämpar dem vid granskningen av
ansökningarna om finansiering.
Ruta 3 – Exempel på två operativa program för uppgradering av energieffektiviteten genom
enkla lösningar
2

Antogs som en del av paketet om ren energi för alla i EU i november 2016, COM(2016) 860 final, 30.11.2016
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Första stycket – Kommissionen förstår att projektet Better Energy Warmer Homes Scheme erbjuder
en mängd olika energieffektivitetsåtgärder för hushåll som riskerar att drabbas av energifattigdom.
Målen med systemet är att förbättra energieffektiviteten i hushåll som löper denna risk och att under
tiden minska deras energikostnader. Andra underordnade mål är att förbättra hälsan och
välbefinnandet, samtidigt som man minskar den del av den disponibla inkomsten som läggs på energi.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 42.
Andra stycket – Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 40.
42. Kommissionen håller med om att enkla lösningar kan leda till en inlåsningseffekt och instämmer
även i att enkla uppgraderingar med snabba återbetalningsperioder normalt sett är ekonomiskt
genomförbara och därför i regel borde finansieras med hjälp av finansieringsinstrument, eller utan
offentligt stöd.
Även om Eruf och Sammanhållningsfonden förväntas inrikta sig på främst långsiktiga lösningar,
inklusive totalrenoveringar av byggnader, vilket också påpekas i Feasibility study to finance low-cost
energy efficiency measures in low-income households from EU funds3, kan det dock finnas utrymme
för kompletterande stöd för att erbjuda energieffektivitetsåtgärder till låga kostnader för
långinkomsthushåll i situationer där det finns ett socialt behov.
43. Kommissionen anser att kostnadseffektiviteten, även om denna är en avgörande faktor när man
beslutar om offentliga utgifter, måste bedömas mot sammanhållningspolitikens mål, i enlighet med
EU:s budgetförordning. Energieffektivitet är ett av de sammanhållningspolitiska programmens många
olika mål. Sammanhållningspolitiken är en sammansatt politik som syftar till att uppnå ekonomisk,
social och territoriell sammanhållning, och en specifik insats kan bidra till flera olika mål eller ha flera
sidovinster, även när det gäller bredare politiska mål på EU-nivå, vilket är svårt att analysera i rent
ekonomiska termer. Så är ofta fallet för insatser som syftar till att förbättra energieffektiviteten i
byggnader, vilka kan kombineras med exempelvis åtgärder för att minska energifattigdomen.
I dessa fall kan en viss investering vara mindre kostnadseffektiv men mer prisvärd för stödmottagaren.
Däremot kan investeringar med stora energibesparingar per investerad euro som är ekonomiskt
genomförbara finansieras på den privata marknaden, utan offentligt stöd.
44. Kommissionens svar på leden a, b och c:
Den tekniska vägledningen Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with
Cohesion Policy funding, som citeras av revisionsrätten och offentliggjordes 2014, syftar till att hjälpa
förvaltande myndigheter som genomför sammanhållningspolitiken att planera och genomföra hållbara
energiinvesteringar i byggnader inom ramen för operativa program. Vägledningen innehåller framför
allt en förteckning över metoder för god praxis och fallstudier. Eftersom det är ett vägledande
dokument innehåller det inga rättsliga krav.
I den tekniska vägledningen föreslås en färdplan för genomförandet av ett program för att finansiera
energirenoveringar av byggnader med sammanhållningspolitiska medel. Detta inbegriper fastställande
av urvalskriterier. I detta avseende innehåller vägledningen förslag på ett antal krav, till exempel
utförande av energibesiktningar i samband med mer komplexa renoveringsprojekt. I vägledningen
3

Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households from EU funds (ej översatt till svenska),
slutrapport för DG Energi, augusti 2016,
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf.
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klargörs också att kraven bör anpassas efter projektets storlek och att nettonuvärdet i regel
rekommenderas för bedömningen av kostnadseffektiviteten snarare än den enkla
återbetalningsperioden.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 64.
48. I sitt svar på revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2012 underströk kommissionen tydligt att den
inte helt kunde instämma i att de rekommenderade indikatorerna borde inrättas på programnivå
eftersom den ansåg att jämförbarheten hos de rekommenderade indikatorerna skulle vara begränsad
då indikatorerna påverkas av många faktorer (t.ex. energi-/råvarupriser, klimat) som skulle kunna göra
dem missledande.
Vid sidan av den ytterligare onödiga byråkrati och de bördor som detta skulle skapa för de berörda
stödmottagarna och myndigheterna anser kommissionen att investeringar i energieffektivitet är
projektspecifika och har koppling till flera faktorer (byggnadens skick, klimatet,
arbetskraftskostnader, energikostnader, materialkostnader, användningsområde etc.) som inte kan
standardiseras. Därför skulle eventuella uppskattningar av kostnaden per enhet energi som sparas på
programnivå inte vara särskilt användbara.
51. Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 43.
Sammanhållningspolitiskt stöd används också för att ta itu med marknadsmisslyckanden och investera
i projekt som annars inte skulle ha fått stöd. I synnerhet riktar sig sammanhållningspolitikens
investeringar i energieffektivitet också mot sociala mål, såsom kampen mot energifattigdom, eller
långsiktiga klimat- och energimål genom investeringar i dyrare totalrenoveringar med typiskt sett
längre återbetalningsperioder.
I den tekniska vägledning som det hänvisas till i punkt 44 rekommenderas det att man använder
nettonuvärdet eftersom man på så sätt kan ta hänsyn till projektets kassaflöde under dess livslängd.
Nettonuvärdet lämpar sig för projekt med betydande investeringsvolymer. Alternativa metoder (t.ex.
energi som sparas i förhållande till finansierings- eller återbetalningsperioden) kan också användas för
enklare projekt men med dessa metoder är det viktigt att specificera för vilken period besparingarna
beräknas, i synnerhet för totalrenoveringar. Annars finns det risk för att man bara prioriterar ytliga
åtgärder.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 48.
53. Kommissionen anser att enkla uppgraderingar med snabba återbetalningsperioder normalt sett är
ekonomiskt genomförbara och därför i regel borde finansieras med hjälp av finansieringsinstrument,
eller utan offentligt stöd.
Eruf och Sammanhållningsfonden förväntas främst inrikta sig på bidrag till de långsiktiga
energieffektivitetsmålen och långsiktiga lösningar på energifattigdomen, inklusive totalrenoveringar
av byggnader.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 51.
Kommissionen anser att det finns skillnader mellan DEEP-projekten och de insatser som genomförs
inom ramen för Eruf och Sammanhållningsfonden, vilket leder till att återbetalningsperioderna skiljer
sig åt. DEEP uppvisar mycket stora skillnader per åtgärdstyp; åtgärder såsom byte av belysning eller
värmepanna
har
kortare
återbetalningsperioder,
medan
åtgärder
som Eruf
och
Sammanhållningsfonden ofta riktar in sig på, såsom isolering av byggnader och integrerad
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renovering, har återbetalningsperioder på 11 respektive 14 år. Dessutom måste man tänka på
skillnaderna mellan medlemsstater, regioner och enskilda byggnader. Till exempel är den
genomsnittliga återbetalningsperioden för DEEP för Litauen, på området integrerad renovering,
20,9 år.
54. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 48 och 51.
56. Systemet riktar sig mot låginkomsthushåll som riskerar att drabbas av energifattigdom, och syftar
också till att minska de belopp som hushållen lägger på energi.
57. I sitt svar på revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2012 underströk kommissionen tydligt att den
inte helt kunde instämma i rekommendationen.
Kommissionen anser att investeringar i energieffektivitet är projektspecifika och har koppling till flera
faktorer (byggnadens skick, klimatet, arbetskraftskostnader, energikostnader, materialkostnader,
användningsområde etc.) som inte kan standardiseras. Kommissionen kan därför inte införa en
standardinvesteringskostnad per enhet eller definiera en standardåterbetalningsperiod på EU-nivå.
Såsom uppges i svaret på punkt 53 är integrerade renoveringar eller totalrenoveringar vanligtvis dyra
och påverkar i hög grad enhetskostnaden och återbetalningsperioden. Införandet av en längsta
godtagbar enkel återbetalningsperiod skulle kunna avskräcka från totalrenoveringar.
58. I vägledningen nämns vidare att det i regel är nettonuvärdet som rekommenderas för bedömningen
av kostnadseffektiviteten, snarare än den enkla återbetalningsperioden.
60. I princip använder sig Litauen av ett konkurrensutsatt urvalsförfarande (och flera ytterligare
prioriterade urvalskriterier, bland annat effektivitet, miljöfrågor och högre energiklass) om de
investeringsbelopp som begärs i de godtagbara ansökningarna i en viss ansökningsomgång
överskrider den finansiering som finns tillgänglig för den omgången (sedan 2018). När det rör sig om
finansieringsinstrumentet, som har en omfattande lånekomponent, tog det tid och kraft att upprätta en
tillräcklig projektplanering, och konkurrensutsatta urvalsförfaranden var därför inte aktuella i början
av finansieringsperioden.
61. Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 40.
Kommissionen anser att kvaliteten på de projekt som väljs ut inte bara beror på vilket slags
urvalsförfarande som används, utan också på de urvalskriterier som tillämpas. Med många slags stöd
är det mer effektivt att inrätta en kvalitetströskel och godta alla projekt som uppnår denna, i stället för
att tillämpa en metod där ansökningarna jämförs med varandra.
I ett EU-sammanhang där bättre lagstiftning och förenkling eftersträvas behöver man nå rätt balans
mellan investeringarnas kostnadseffektivitet och kostnadseffektiviteten för hela förfarandet och
förvaltningen av finansieringen, i synnerhet om detta påverkar de som erhåller medlen.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2018: Urvalet
och övervakningen av Eruf- och ESF-projekt under perioden 2014–2020 inriktas fortfarande främst på
utfall.
62. Se kommissionens svar på punkt 60.
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63. I sitt svar på revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2012 underströk kommissionen tydligt att den
inte helt kunde instämma i rekommendationen. Kommissionen hänvisar också till sina svar på
punkterna 43 och 57.
64. Vägledningen klargör att urvalskriterierna kan baseras på fyra huvudsakliga kategorier, varav
kostnadseffektivitet är en av dem, och betonar att andra sidovinster också bör beaktas i samband med
projekturvalet. Vad gäller kostnadseffektivitet förklaras i vägledningen att detta kan fastställas på flera
olika sätt, och där anges de olika metodernas fördelar och begränsningar, med slutsatsen att man i
regel rekommenderar nettonuvärdet för att bedöma kostnadseffektiviteten.
65. Kommissionen förtydligar att EU:s budgetförordning innehåller krav på att mål ska fastställas för
alla verksamhetsområden som budgeten omfattar, och att uppnåendet av dessa mål ska övervakas med
hjälp av resultatindikatorer. Enligt denna bestämmelse kräver sammanhållningspolitikens rättsliga
ram att programmen inrättar aktivitets- och utfallsindikatorer. Aktivitetsindikatorerna mäter vad
programmen tillhandahåller, medan utfallsindikatorerna mäter förändringarna för samhället som
helhet. Aktivitets- och utfallsindikatorerna omfattar inte kostnadseffektivitet.
66. a) Kommissionen klargör vidare att resultatinriktningen för de europeiska struktur- och
investeringsfonderna, inklusive Eruf och Sammanhållningsfonden, baseras på följande tre pelare:
 En tydlig formulering av programmens specifika mål, med en gedigen interventionslogik
(programmens resultatinriktning) och utfallsindikatorer med definitioner och mätbara mål.
 Införandet av förhandsvillkor för att säkerställa att kraven för en effektiv och ändamålsenlig
användning av EU-stöd har uppfyllts.
 Inrättandet av tydliga och mätbara delmål och mål för att säkerställa att framsteg görs som
planerat (resultatram).
Resultatramen för de operativa programmen inkluderar inte några mål, utan bara indikatorer (med
delmål och mål). Dessutom inkluderar resultatramen bara vissa av den fullständiga uppsättningen
indikatorer för de operativa programmen4, och omfattar därför inte heller nödvändigtvis indikatorer
som rör energieffektivitet.
I den rättsliga ramen understryks att delmålen och målen för resultatramens indikatorer bör vara
”realistiska, uppnåeliga och relevanta samt mäta väsentlig information om framstegen mot en
prioritering” liksom ”kontrollerbara utan att leda till en orimlig administrativ börda”.
b) Kommissionen betonar att det inte finns några krav på att indikatorerna främst bör rapportera om
den mängd energi som sparas. Indikatorerna bör uttrycka de utfall som genereras genom de insatser
som är relevanta. Det nuvarande övervakningssystemet gör det möjligt att aggregera uppgifter för
gemensamma indikatorer. Förordningen tillåter användningen av programspecifika indikatorer, som
på grund av sin karaktär inte kan aggregeras.
67. För det operativa programmet för Apulien 2014–2020 anges bland aktivitetsindikatorerna den
gemensamma
indikatorn
CO32
Energieffektivitet:
Minskning
av
den
årliga
primärenergianvändningen i offentliga byggnader, för investeringsprioritering 4 c som har koppling
till energieffektivitet i offentliga byggnader och bostadssektorn. Målet för 2023 är en minskning på
12 miljoner kWh/år.
71. Den rättsliga ramen inkluderar inte en gemensam indikator som mäter den mängd energi som
sparas i bostadshus, men energibesparingarna mäts i vissa program genom programspecifika
4

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014, artikel 5.1
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indikatorer. Eftersom dessa indikatorer är programspecifika kan deras värden dock inte aggregeras på
EU-nivå (i och med att olika medlemsstater har olika definitioner och mätenheter).
Anslaget på 4,6 miljarder euro är inte begränsat till effektivitetsinvesteringar i bostadshus, utan
omfattar även demonstrationsprojekt och stödåtgärder.
Kommissionen understryker också att de energibesparingar som uppstår genom investeringar från
Eruf/Sammanhållningsfonden inte omfattar några inbördes förhållanden, systemförändringar eller
externa faktorer (såsom vädret) som kan överkompensera åtgärdens besparingseffekt. Ur en
metodologisk synvinkel kan besparingarna från individuella åtgärder inte aggregeras och jämföras
mot EU:s energieffektivitetsmål eller nationella energieffektivitetsmål.
75. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 65 och 67.
76. Enligt den rättsliga ramen bör utfallsindikatorerna motsvara det specifika målet för insatsområdet,
genom vilket man mäter vad som ska förändras genom det operativa programmets insatser.
Sidovinsterna behöver inte uttryckas med utfallsindikatorer.
77. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 65 och 67.
Tilldelningen av resultatreserven styrs av artikel 22.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser,
och baseras enbart på uppnåendet av delmål för de indikatorer som valts ut för resultatramen.
78. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 48 och 57.
Kommissionen påminner om att det övervakningssystem som utformats för sammanhållningspolitiken
anges i den rättsliga ramen. Kommissionen anser att det mäter information som är relevant för
insatsernas mål, vilka är de mål för sammanhållningspolitiken som anges i EUF-fördraget och de
tematiska mål som definierats för de sammanhållningspolitiska medlen i den rättsliga ramen. I
enlighet med EU:s budgetförordning innebär sund ekonomisk förvaltning att budgeten ska
genomföras i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.
Kostnadseffektivitet är relevant i detta sammanhang, men är inte ett mål i sig som måste mätas av
övervakningssystemet.
79. Kommissionen anser att man för att få en bättre bild av den genomsnittliga kostnaden per hushåll
skulle behöva titta på enskilda program och även använda utvärderingar. I själva verket skulle alla
beräkningar relaterade till kostnaden för den sparade energin behöva göras på nivån för ett specifikt
projekt.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 71.
83. Kommissionen anser att utfallsindikatorer kanske inte lämpar sig för resultatramen på grund av
den tidpunkt då resultaten kan uppnås (efter programplaneringsperioden) och – beroende på
indikatorns karaktär – behovet av utvärdering för att skilja politikens effekter från faktorer som ligger
utanför programmets kontroll.
84. Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 77.
85. Kommissionen har upprepade gånger tagit upp frågan om tillförlitligheten hos de uppgifter som
rapporteras för aktivitetsindikatorn Antal hushåll med förbättrad energiförbrukningsklass med Irland,
både vid ett antal möten med de berörda myndigheterna och i skriftliga synpunkter på 2017 och 2018
års genomföranderapporter. De irländska myndigheterna granskar projekten för att kunna rapportera
ett tillförlitligt värde för indikatorn i fråga. Inga tvivel framfördes gällande tillförlitligheten hos den
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totala mängden stödberättigade utgifter som rapporterats till kommissionen vid granskningen av
resultatramen.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
88. Kommissionen anser att det är viktigt att säkerställa att EU:s budgetresurser används sparsamt;
EU-mervärdet och resultatet är avgörande i samband med projekturvalet.
Kommissionen upprepar att utgifternas kostnadseffektivitet förvisso är ett centralt inslag men att den
måste betraktas mot bakgrund av sammanhållningspolitikens mål för ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning, liksom EU:s bredare politiska mål.
I linje med sammanhållningspolitikens rättsliga ram ligger fokus på att uppnå mål. Kommissionen
anser att EU-stödet bör riktas mot projekt som påtagligt bidrar till de fastställda politiska målen.
Stödet bör också riktas mot projekt som verkligen behöver stöd, och som inte kan genomföras på
marknadsvillkor. Dessutom anser kommissionen att enkla uppgraderingar med stora
energibesparingar per investerad euro vanligtvis är ekonomiskt genomförbara och därför i regel borde
finansieras av den privata marknaden, utan offentligt stöd.
Kommissionen anser därför att bedömningarna av kostnadseffektiviteten inte bara måste ta hänsyn till
byggnadernas energibesparingspotential på medellång och lång sikt, utan även till hur de genomförda
insatserna bidrar till flera olika politiska mål och vad de ger för fördelar utöver energibesparingarna.
Sidovinster som ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter bör därmed också beaktas vid
projekturvalet.
89. Kommissionen betonar att det, i linje med den rättsliga ramen, faktiskt är de utsedda förvaltande
myndigheterna i medlemsstaterna som ansvarar för projekturvalet, och desamma definierar även
urvalskriterierna och tillämpar dem när de granskar ansökningarna om finansiering.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 88.
91. Första strecksatsen – Kommissionen belyser att partnerskapsavtalet för 2014–2020 bör innehålla
en analys av skillnaderna, utvecklingsbehoven och tillväxtpotentialen med avseende på de tematiska
målen och de territoriella utmaningarna, och ta hänsyn till det nationella reformprogrammet och de
relevanta landsspecifika rekommendationerna. De operativa programmen måste vara förenliga med
innehållet i partnerskapsavtalet. En utförlig analys per specifikt investeringsområde behöver inte
inkluderas i själva programmet.
Andra strecksatsen – Kommissionen anser att de främsta hindren för investeringar i energieffektivitet
är horisontella och att de inte är begränsade till investeringar som medfinansieras med
sammanhållningspolitiska medel. De beaktas i relevanta strategiska energipolitiska dokument, och det
är inte meningen att de ska beskrivas i detalj i de sammanhållningspolitiska programmen.
Tredje strecksatsen – Kommissionen håller med revisionsrätten och kommer att fortsätta att stödja
medlemsstaterna när det gäller användningen av finansieringsinstrument, även i linje med
marknadsmekanismer såsom avtal om energiprestanda på detta område, för att öka tillgången till de
privata investeringar som behövs för att uppnå EU:s klimatmål.
Även om renoveringarna säkerligen ger upphov till ekonomiska besparingar för stödmottagarna bär
man också betrakta detta mot bakgrund av den i nuläget outvecklade situationen på
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renoveringsmarknaden och de många marknadshinder som fortfarande står i vägen för renoveringen
av byggnader.
Kommissionen anser att användningen av finansieringsinstrument borde baseras på de specifika
marknadsvillkoren för olika medlemsstater och för olika typer av projekt och målgrupper, i linje med
resultaten av den förhandsbedömning som krävs av den rättsliga ramen. Det behövs ofta en
kombination med en bidragskomponent, i synnerhet för att uppmuntra totalrenoveringar, hjälpa till att
utveckla innovativ teknik eller ta itu med sociala problem.
Kommissionen påpekar också att de tjeckiska myndigheterna försökte förbättra energieffektiviteten i
bostadssektorn med hjälp av finansieringsinstrument, men att de inte fick in några anbud från
potentiella finansförmedlare under den anbudsinfordran som inleddes 2018.
Fjärde strecksatsen – Kommissionen upprepar att ansvaret för projekturvalet ligger hos de förvaltande
myndigheterna, som även fastställer urvalsförfarandena och urvalskriterierna och tillämpar dem vid
granskningen av ansökningarna om finansiering.
Rekommendation 1 – Planera och rikta investeringarna bättre
Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen anser vidare att man kan använda bidrag i en mängd olika situationer där
finansieringsinstrumenten inte är tillräckliga. Detta speglar de nuvarande marknadsvillkoren, såsom
den outvecklade situationen på renoveringsmarknaden, de hinder som sektorn står inför och behovet
av att stödja utvecklingen av innovativ teknik eller ta itu med sociala problem, såsom energifattigdom.
92. Andra strecksatsen – Kommissionen upprepar att den anser att investeringar i energieffektivitet är
projektspecifika och har koppling till flera faktorer (byggnadens skick, klimatet,
arbetskraftskostnader, energikostnader, materialkostnader, användningsområde etc.) som inte kan
standardiseras.
Tredje strecksatsen – Kommissionen upprepar att ansvaret för projekturvalet ligger hos de förvaltande
myndigheterna, som även fastställer urvalskriterierna och tillämpar dem vid granskningen av
ansökningarna om finansiering.
Kommissionen anser att kvaliteten på de projekt som väljs ut inte bara beror på vilket slags
urvalsförfarande som används, utan också på de urvalskriterier som tillämpas. Med många slags stöd
är det mer effektivt att inrätta en kvalitetströskel och godta alla projekt som uppnår denna, i stället för
att tillämpa en metod där ansökningarna jämförs med varandra.
I ett EU-sammanhang där bättre lagstiftning och förenkling eftersträvas behöver man nå rätt balans
mellan investeringarnas kostnadseffektivitet och kostnadseffektiviteten för hela förfarandet och
förvaltningen av finansieringen, i synnerhet om detta påverkar de som erhåller medlen.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2018, där den
anger att urvalet och övervakningen av Eruf- och ESF-projekt under perioden 2014–2020 fortfarande
främst inriktas på utfall.
Rekommendation 2 – Förbättra projekturvalsförfarandena
Kommissionen godtar delvis rekommendationen.
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Kommissionen inser behovet av att säkerställa att EU:s budgetresurser används i enlighet med
principerna om sund finansiell förvaltning.
Vid delad förvaltning avser dock projekturvalet det mandat och de ansvarsområden som
medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter har. Kommissionen deltar som rådgivare i
övervakningskommittéerna, där den metod och de kriterier som används för att välja ut projekt
godkänns.
När det gäller investeringar i energieffektivitet i byggnader måste förvaltningsmyndigheterna
fastställa urvalskriterier och förfaranden som är skräddarsydda för målen för varje åtgärd, med
beaktande av att sådana investeringar i byggnader är projektspecifika, icke-standardiserade och
beroende av flera faktorer (byggnadens tillstånd, klimatförhållanden, arbetskraftskostnader,
energikostnader, materialkostnader, användningsområde osv.). Trots detta kommer kommissionen att
uppmuntra de förvaltande myndigheterna att använda sig av urvalskriterier och urvalsförfaranden för
investeringar i energieffektivitet i byggnader som inkluderar vissa viktiga parametrar för att koppla
deras investeringar i energieffektivitet i byggnader till de energibesparingar som ska uppnås eller har
uppnåtts. Kommissionen kan dock inte ålägga förvaltningsmyndigheterna att använda en särskild
metod för att välja ut projekt.
Dessutom anser kommissionen att de särskilda krav och förfaranden som anges i strecksatserna 1 och
2 i denna rekommendation inte alltid är lämpliga i förhållande till de politiska mål som eftersträvas
när det gäller användningen av EU-medel för investeringar i energieffektivitet i byggnader. I vissa fall
kan de föreslagna parametrarna avskräcka från totalrenoveringar. Detta kan till exempel vara fallet
med införandet av en maximal godtagbar avskrivningsperiod.
Kommissionen noterar att dess förslag till de sammanhållningspolitiska medlen för perioden 2021–
2027 innebär att den förvaltande myndigheten ska säkerställa att de insatser som väljs ut ger det bästa
förhållandet mellan stödbeloppet, de verksamheter som genomförs och förverkligandet av målen.
Urvalskriterierna och urvalsförfarandena bör också prioritera insatser som ser till att EUfinansieringen bidrar maximalt till att programmets mål uppnås5. Dessa bestämmelser syftar till att
förhindra att projekt som i låg utsträckning bidrar till programmets mål väljs. Kommissionen noterar
också att bestämmelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda måste respekteras, inklusive det
nya kravet på att medlemsstaterna måste koppla sina finansiella åtgärder för investeringar i
energieffektivitet vid renovering av byggnader till de energibesparingar som ska uppnås eller som har
uppnåtts.
93. Första strecksatsen – Genom den rättsliga ramen upprättas en förteckning över gemensamma
aktivitetsindikatorer per fond, som ska användas när så är lämpligt, dvs. när indikatorn är relevant för
att uttrycka utfallet/resultatet av en investering som erhållit stöd.
De gemensamma indikatorerna utformades för att aggregera information från medlemsstaterna om de
åtgärder som ofta erhåller stöd, men på grund av sammanhållningspolitikens många olika
investeringar kan dessa indikatorer inte uttrycka alla utfall.
Dessutom används programspecifika indikatorer som bättre kan spegla de specifika investeringarna.
På grund av deras specifika karaktär kan de inte aggregeras på EU-nivå.
Kommissionen hänvisar också till sitt svar på punkt 71.

5
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Andra strecksatsen – Enligt den rättsliga ramen krävs det att programmen fastställer aktivitets- och
utfallsindikatorer för varje insatsområde. Aktivitetsindikatorerna mäter vad programmen
tillhandahåller, medan utfallsindikatorerna mäter förändringarna för samhället som helhet. Aktivitetsoch utfallsindikatorerna omfattar inte kostnadseffektivitet.
Tredje strecksatsen – Tilldelningen av resultatreserven styrs av artikel 22.3 i förordningen om
gemensamma bestämmelser, och baseras enbart på uppnåendet av delmål för de indikatorer som valts
ut för resultatramen.
Rekommendation 3 – Gör resultatramen mer resultatorienterad för att bättre övervaka
framstegen mot EU:s energieffektivitetsmål och förbättra ansvarsskyldigheten
Kommissionen godtar delvis rekommendationen.
Kommissionen kan tillhandahålla den information som efterfrågas i del a i rekommendationen så snart
alla program för 2021–2027 har godkänts.
Kommissionen anser att kostnadseffektiviteten bör analyseras på grundval av att övervaka uppgifter
rörande input och resultat. Resultaten mäts på programnivå både med hjälp av gemensamma och
programspecifika indikatorer. De programspecifika resultaten kan därför inte aggregeras på EU-nivå.
Dessutom fångar de nödvändigtvis inte in alla resultat. Kommissionen anser därför att en
kostnadseffektivitetsanalys endast är möjlig för enskilda projekt. Jämförbarheten av en sådan analys
mellan medlemsstaterna skulle vara begränsad på grund av den varierande omfattningen av de
investeringar som är specifika för den berörda regionen eller medlemsstaten.
Kommissionen kommer därför inte att kunna använda sådana indikatorer för varje program för beslut
i samband med halvtidsöversynen 2021–2027. Eventuell ny inriktning på programmen kommer att
göras på medlemsstatens initiativ på grundval av resultatet av översynen, och den kommer bland
annat att beakta de nya utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika
rekommendationerna, framstegen i genomförandet av den nationella energi- och klimatplanen, i
förekommande fall, den socioekonomiska situationen, och de viktigaste resultaten av relevanta
utvärderingar och framstegen när det gäller att uppnå delmålen.
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Granskningsteam
I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och
program eller av förvaltningsteman som är kopplade till specifika budgetområden. För
att uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna
med hänsyn till riskerna när det gäller prestation eller regelefterlevnad, storleken på
de aktuella intäkterna eller utgifterna, framtida utveckling och politiskt intresse och
allmänintresse.
Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning I, Hållbar
användning av naturresurser, där ledamoten Nikolaos Milionis är ordförande.
Revisionen leddes av ledamoten João Figueiredo med stöd av Michael Bain
(förstechef), Lorenzo Pirelli ( uppgiftsansvarig) och Aris Konstantinidis,
Radostina Simeonova och Jolanta Žemailaitė (revisorer). Miroslava Chakalova-Siddy
och Richard Moore gav språkligt stöd.
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Vi bedömde huruvida de EU-medfinansierade investeringarna i
energieffektivitet i byggnader på ett kostnadseffektivt sätt hade
hjälpt EU att närma sig sina energibesparingsmål för 2020. Vi drog
slutsatsen att de operativa programmen och projekturvalet inte
baserades på kostnadseffektivitet. Medlemsstaterna ville att
byggnader skulle renoveras för att spara en minsta mängd energi
och få en bättre energiklass, men detta arbete blev ibland mycket
dyrt. Då det saknas en jämförande bedömning av projektresultat
och av högsta/lägsta tröskelvärden för kostnadseffektivitet
prioriterades inte projekt som gav större energibesparingar eller
andra fördelar till lägre kostnader. Vi rekommenderar att man
förbättrar planeringen, urvalet och övervakningen av
investeringarna så att utgifterna blir mer kostnadseffektiva.
Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4
andra stycket i EUF-fördraget.

