YTTRANDE

1(2)

Datum

Dnr Lst

2021-11-22

410-7663-2021

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.sba.bb@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss av Promemoria Ändringar av det statliga investeringsstödet
till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus (ert diarienummer
Fi2021/03500)

Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen tillstyrker föreslagna ändringar i förordningarna för det statliga investeringsstödet till
bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus.
Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande
Länsstyrelsen instämmer i föreslagen ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande när det gäller tidpunkten för prövningen av förutsättningarna
för att bevilja ett förhöjt stöd om energianvändningen motsvarar högst 56 procent av vad som krävs för
att byggnaden ska anses vara en så kallad nära-nollenergibyggnad. Det finns i nuläget en osäkerhet hos
flera sökande om de kommer att uppfylla kraven för förhöjt stödbelopp.
Länsstyrelsen instämmer också i föreslagen ändring om att kravet på att minst tio procent av
lägenheterna i projekt som omfattar tio lägenheter eller fler ska ha högst ett rum och kök eller annat
utrymme för matlagning ska tas bort. Då lokal efterfrågan varierar stort får byggherrar ökad frihet att
anpassa lägenhetsstorlekar efter behov.
Ändringar för att uppfylla de krav som ställs i RRF-förordningen
Länsstyrelsen instämmer i föreslagna ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd
för hyresbostäder och bostäder för studerande samt förordningen (2021:664) om stöd för
energieffektivisering i flerbostadshus för att uppfylla de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRFförordningen). Ändringarna innebär ökade krav på stödmottagarna och det är därför viktigt med tydlig
information kring dessa ändringar.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Beatrice Ask med Isabell Söderlund som föredragande.
I beredningen har även Bostadsdirektör Bengt Nordström deltagit.
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Isabell Söderlund

