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beslutade den 20 december 2010.

Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 14 § förordning
(2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och
landsting.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller föreskrifter och allmänna råd om ansökan
om stöd, utformning av strategi för energieffektivisering, mätning och rapportering av effekter av genomförda åtgärder samt uppföljning enligt 3, 4, 7,
12 och 13 §§ förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner
och landsting.

Definitioner

2 § Termer och begrepp i dessa föreskrifter används i samma betydelse som i
förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.

Sättet för inlämnande av uppgifter till Statens energimyndighet

U

3 § Ansökan enligt 7 § förordning om statligt stöd till energieffektivisering
i kommuner och landsting ska ske genom elektronisk hantering via Statens
energimyndighets internettjänst e-kanalen eller genom användande av den
blankett som Statens energimyndighet tillhandahåller för detta ändamål.
Rapportering enligt 12 § förordning om statligt stöd till energieffektivisering
i kommuner och landsting ska ske genom elektronisk hantering via Statens
energimyndighets internettjänst, e-kanalen.

Ansökan om stöd
4 § En ansökan om stöd enligt 7 § förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting ska innehålla följande uppgifter om
den ansökande kommunen eller landstinget:
1. namn,
2. organisationsnummer,
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3. postadress,
4. projektledare och projektledarens telefonnummer och e-postadress,
5. post- eller bankgiro, samt
6. en förbindelse att kommunen eller landstinget åtar sig att fastställa en
strategi för energieffektivisering, aktivt arbeta för att genomföra strategin
och genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen
(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter.
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5 § Statens energimyndighets ärendebekräftelse eller kommunens eller
lanstingets ansökan på blankett som Statens energimyndighet tillhandahåller
ska dateras och undertecknas av behörig firmatecknare för kommunen eller
landstinget, och ges in till myndigheten i utskriven form tillsammans med
fullmakt och övriga behörighetshandlingar.

Strategi för energieffektivisering
Omfattning

6 § En strategi för energieffektivisering enligt 4 § förordning om statligt
stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting ska avse kommunens
eller landstingets egna förvaltning respektive kommunens eller landstingets
hel- och majoritetsägda bolag.
Nulägesanalys

7 § Strategin för energieffektivisering ska innehålla en nulägesanalys i form
av en identifiering och översyn av kommunens eller landstingets energiaspekter, vilken ska ligga till grund för prioritering av betydande energiaspekter
mellan åtgärder för energieffektivisering.
Basåret ska utgöras av det kalenderår som föregår kommunens eller
landstingets ansökan om stöd enligt förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.
Nulägesanalysen ska innehålla följande uppgifter avseende basåret.
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1. Uppgifter om byggnader
a) Total area för ägda lokaler respektive bostäder om möjligt angivet i
Atemp, och i annat fall angivet i
- bruksarea (BRA),
- bruttoarea (BTA), eller
- boarea (BOA), lokalarea (LOA), biarea (BIA) och övrig area
(ÖVA).
b) Köpt energi avseende ägda lokaler respektive bostäder angivet per energibärare, för olja och bioolja angivet i m3 per år, för naturgas, biogas
och stadsgas i Nm3 per år och för biobränsle, fjärrvärme, fjärrkyla och
el i MWh per år.
c) Bränslemix avseende kommunens köpta fjärrvärme och fjärrkyla,
angivet som andel för respektive energislag.
d) I vilken omfattning förnybar el köps, angivet i MWh per år.
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e) Årlig mängd egenproducerad förnybar el och värme, avseende el från
solceller eller vindkraft samt solvärme, angivet i MWh per år och
energislag.
f) Total sammanlagd energikostnad för värme, el och fjärrkyla.
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2. Uppgifter om transporter
a) Antal fordon samt körda fordonskilometer i tjänsten avseende leasingbilar, förmånsbilar och kommun- eller landstingsägda bilar. Antal resor
avseende kollektivtrafik som är kommun- eller landstingsägd.
b) Antal fordonskilometer i tjänsten med användande av anställdas privata
bilar.
c) Årsförbrukning av drivmedel för personbilar (exklusive privata bilar
i tjänst) respektive kollektivtrafik. Mängd bensin, diesel, etanol och
RME anges i m3 och biogas och naturgas i Nm3.
d) Antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökraven i förordning
(2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och
bilresor.

3. Övriga uppgifter
a) Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd policy eller
riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling samt en
översiktlig beskrivning av policyns eller riktlinjernas innehåll.
b) Om och i tillämplig mån hur kommunen arbetar aktivt för att integrera
energifrågor i översikts- och detaljplanering.
c) Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd resepolicy
samt en översiktlig beskrivning av resepolicyns innehåll.
d) Om och i tillämplig mån hur kommunen eller landstinget har genomfört
internutbildning i syfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering.
e) Om och i tillämplig mån hur kommunen eller landstinget internt och
externt bedriver ett aktivt nätverksbyggande för att främja energieffektivisering.
Mål för energieffektivisering
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8 § Målen för den energieffektivisering kommuner eller landsting avser att
uppnå till och med år 2014 och år 2020 enligt 4 § förordning om statligt stöd
till energieffektivisering i kommuner och landsting ska omfatta byggnader
och transporter i den egna verksamheten. Målen ska anges i MWh per år 2014
och år 2020 samt som procentuell minskning av energianvändningen mellan
basåret och år 2014 respektive år 2020.
Handlingsplan

9 § En handlingsplan för arbetet med energieffektivisering enligt 4 § förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting ska
baseras på nulägesanalysen och syfta till att kommunens eller landstingets
mål för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 uppnås. Handlingsplanen ska innehålla följande uppgifter.
3
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1. Åtgärder för att uppnå målen för energieffektivisering till och med år 2014
och år 2020, med angivande av planerad tidsperiod för respektive åtgärds
genomförande.
2. Minst två av de åtgärder som framgår av 3 § förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter, med angivande av planerad tidsperiod för
respektive åtgärds genomförande.
3. Angivande av hur kommunens eller landstingets strategi för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 ska förmedlas inom den egna
förvaltningen samt hel- och majoritetsägda bolag.
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Rapportering
Rapportering under året efter ansökan om stöd

10 § Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska året efter ansökan
om stöd till Statens energimyndighet ha ingivit sin fastställda strategi för
energieffektivisering, en redovisning av hur stödet har använts under det
första året samt de åtgärder enligt förordning om energieffektiva åtgärder för
myndigheter som avses att genomföras, senast den 31 mars året efter ansökan
om stöd i de fall ansökan skett under perioden januari – juni.
I övriga fall ska den fastställda strategin, redovisningen av hur stödet har
använts och de åtgärder enligt förordning om energieffektiva åtgärder för
myndigheter som avses att genomföras ha ingivits till Statens energimyndighet senast den 30 september året efter ansökan om stöd.
Redovisningen av hur stödet har använts ska innefatta en redogörelse
avseende kostnader för kommunens eller landstingets strategiska arbete med
energieffektivisering i den egna verksamheten.
Rapportering under efterföljande år
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11 § Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska de efterföljande
åren, avseende respektive föregående år, till Statens energimyndighet redovisa
hur stödet har använts, genomförda åtgärder för att uppnå målen för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 respektive vilka åtgärder enligt
förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter som har genomförts
innehållande exempel på hur sådant genomförande har skett, samt effekterna
av de genomförda åtgärderna. Rapporteringen ska varje år ha ingivits till
Statens energimyndighet senast den 31 mars.
Redovisningen av hur stödet har använts ska innefatta en redogörelse avseende kostnader för kommunens eller landstingets strategiska arbete med
energieffektivisering i den egna verksamheten.
Rapporteringen av effekter ska utgöras av de uppgifter som anges i 7 §
andra stycket punkterna 1, 2 och 3.

Uppföljning
12 § Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska till Statens energimyndighet lämna de uppgifter som krävs för myndighetens uppföljning och
4

utvärdering av stödet enligt förordning om statligt stöd till energieffektivisering
i kommuner och landsting.
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Undantag
13 § Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge avvikelser och undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan om
undantag görs skriftligen hos Statens energimyndighet.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
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När dessa föreskrifter träder i kraft upphävs Statens energimyndighets föreskrifter (2010:1) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och
landsting.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 januari 2011..
På Statens energimyndighets vägnar

Andres Muld

U

TOMAS KÅBERGER
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Allmänna råd till Statens energimyndighets
föreskrifter om statligt stöd till
energieffektivisering i kommuner och landsting;
beslutade den 20 december 2010.
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På Statens energimyndighets webbplats, www.energimyndigheten.se, finns
anvisningar för ansökan och rapportering.
Statens energimyndighet kommer att bistå kommuner och landsting med
information och råd om energieffektivisering samt utfärda vägledning avseende de åtgärder som framgår av förordningen om energieffektiva åtgärder
för myndigheter.
4 § Ansökan om stöd

När ansökan inkommit via e-kanalen översänder Statens energimyndighet
en ärendebekräftelse i utskriven form till den ansökande kommunen eller
landstinget.
Beslut om ansökan om stöd samt fastställande av strategi för energieffektivisering bör fattas av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.
6 - 9 §§ Strategi för energieffektivisering
Till 6 § Omfattning
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Strategins omfattning kan även avse all verksamhet som bedrivs inom kommunens eller landstingets geografiska område och som kommunen eller
landstinget har beslutanderätt över samt kommunens eller landstingets icke
majoritetsdelägda bolag. Verksamhet som bedrivs inom kommunens eller
landstingets geografiska område och som kommunen eller landstinget har
beslutanderätt över kan exempelvis avse beslut att det vid byggnation på
kommun- eller landstingsägda fastigheter eller vid försäljning av sådana fastigheter ska uppställas högre krav på energieffektivisering än enligt gällande
författning (Boverkets byggnadsregler).
7 § Nulägesanalys

Utöver de uppgifter som anges i 7 § i föreskriften bör en nulägesanalys även
omfatta följande.
1. Uppgifter om byggnader
a) Köpt energi för vatten- och avloppsverksamhet angivet per energislag
som el, förnybar energi, fossilenergi och övrigt och i MWh per år.
b) I vilken omfattning kommunen eller landstinget arbetar med samverkan
mellan fastighetsägare och verksamhetsbedrivare eller hyresgäster i
syfte att uppnå ökad energieffektivisering.
6
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2. Uppgifter om transporter
a) Antal flygresor samt antal kilometer med flyg i tjänsten för anställd
personal.
b) Antal tågresor samt antal kilometer med tåg i tjänsten för anställd
personal.
c) Antal körda fordonskilometer för kommunal- eller landstingsägd kollektivtrafik.
d) Årsförbrukning i MWh avseende elfordonsdrift.
e) Andel biodrivmedel i köpta transporttjänster, exempelvis skolskjuts,
färdtjänst, mattransporter, tvättjänster, sophämtning och sjukresor.
f) I vilken utsträckning krav på sparsam körning eller andra krav på
energieffektivitet uppställs för upphandlade transporttjänster, exempelvis avseende skolskjuts, färdtjänst, mattransporter, tvättjänster,
sophämtning, sjukresor och användande av arbetsmaskiner (såsom
bandgrävmaskiner, dumprar och hjullastare).
3. Övriga uppgifter
a) Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd policy eller riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling av
verksamhet på entreprenad samt en översiktlig beskrivning av policyns
eller riktlinjernas innehåll.
b) Köpt el angivet i MWh per år avseende gatu-, park, och övrig utomhusbelysning.
c) Årlig mängd egenproducerad biogas angivet i Nm3.
Uppgifter enligt 7 § andra stycket 1 d definieras som förnybara energikällor
(d.v.s. el som produceras med förnybara icke-fossila energikällor) vilka är
vindenergi, solenergi, havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från
avloppsreningsverk samt biogas.
Nulägesanalysen bör även innehålla en beskrivning av kommunens eller
landstingets organisation avseende det löpande arbetet utifrån handlingsplanen
enligt 4 § förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner
och landsting (2009:1533).
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8 § Mål för energieffektivisering

Såsom anges i det allmänna rådet till 6 § kan strategin avse all verksamhet
som bedrivs inom kommunens eller landstingets geografiska område och som
kommunen eller landstinget har beslutanderätt över samt kommunens eller
landstingets icke majoritetsdelägda bolag. Målen för den energieffektivisering
kommuner eller landsting avser att uppnå till och med år 2014 och år 2020 kan
således även omfatta krav på energieffektivisering vid exempelvis översiktsoch detaljplanering, ny teknik och kollektivtrafik.
Målen för den energieffektivisering som kommuner och landsting avser att
uppnå till och med år 2014 och år 2020 bör även i tillämplig mån omfatta egen
produktion av förnybar energi, angivet i MWh per år 2014 och år 2020 samt
som procentuell ökning av egenproducerad förnybar energi mellan basåret
och år 2014 respektive år 2020.

7

9 § Handlingsplan

De åtgärder som framgår av 3 § förordning om energieffektiva åtgärder för
myndigheter bör utföras löpande under hela perioden till och med år 2014.
Utöver de uppgifter som anges i 9 § bör en handlingsplan även omfatta
följande.
a) Ansvarig avdelning, enhet eller funktion för respektive åtgärd för att
uppnå målen för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020
samt respektive åtgärd enligt 3 § förordning om energieffektiva åtgärder
för myndigheter.
b) Beräknad kostnad för respektive åtgärd för att uppnå målen för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 samt respektive åtgärd
enligt 3 § förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter.
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Uppgifter enligt 9 § punkten 2 kan exempelvis avse angivande av en upphandling där krav på energieffektivisering uppställts.

Till 10 och 11 §§ Rapportering
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Utöver den redovisning som ska göras enligt 10 och 11 §§ kan även de
uppgifter som avses i 7 § andra stycket 1 b redovisas månadsvis till Statens
energimyndighet (avseende köpt energi för lokaler respektive bostäder).
Kostnader för kommunens eller landstingets strategiska arbete kan exempelvis utgöras av lönekostnader eller konsultkostnader för den tjänst som
utför strategiskt arbete, kostnader för framtagande av informationsmaterial
samt kostnader för utbildning av personal inom kommunen eller landstinget.
Utöver de uppgifter som anges i 11 § tredje stycket bör rapporteringen av
effekter även utgöras av de uppgifter som anges i det allmänna rådet till 7 §.
Rapporterade uppgifter kommer att användas av Statens energimyndighet
för att beräkna effekter av genomförda åtgärder, för myndighetens uppföljning
och utvärdering av stödet till energieffektivisering i kommuner och landsting.
Vid myndighetens uppföljning och utvärdering av stödet kommer att beaktas
de omständigheter som har betydelse för beräkningen av effekter, såsom
att en förändring av energiläget kan bero på en kommuns eller landstings
tillväxtförhållanden.
På Statens energimyndighets vägnar
TOMAS KÅBERGER
		

Andres Muld

Information om STEMFS
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos CM-gruppen.
Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55,
fax. 08-505 93 33 99.
Elanders Sverige AB, 2011

