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Inledning
Denna vägledning riktar sig till företag inom både privat och offentlig sektor
i syfte att redogöra för hur ett företag kan fastställa om det omfattas av lagen
om energikartläggning i stora företag. För att omfattas av lagen ska ett
företag klassas som ett stort företag.
Om lagen
Lagen om energikartläggning i stora företag, skrivs nedan EKL, trädde
i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet
i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s
energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012,
ställer på medlemsstaterna.
Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade
energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska ge svar
på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva
verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva
åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska
energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Varje företag ska
göra en bedömning av om det omfattas av lagen.
Kriterier för vilka företag som omfattas av lagen
Enligt EKL berörs endast stora företag, där företag definieras1 som varje
enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet.
Ekonomisk verksamhet tolkas1 som all verksamhet som består i att erbjuda
varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att
verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Även offentliga verksamheter kan
räknas som företag. Läs mer i avsnittet om offentlig sektor på sidan 20.

1		Enligt mångårig rättspraxis inom EU.
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Antal anställda, årsomsättning
och balansomslutning
För att kunna bedöma om företaget är ett stort företag i enlighet med lagen måste
företaget först bedöma om det är ett företag enligt definitionen om ekonomisk verksamhet och sen kontrollera om företaget uppfyller storlekskriterierna för stora företag.
Vid beräkning av storlekskriterierna ska dessa uppgifter hämtas från företagets
och eventuella delägares senast godkända årsredovisning. Uppgifter som ska
finnas med är antalet anställda, årsomsättning och balansomslutning, i enlighet
med årsredovisningslagen (1995:1554). Vid omräkning från kronor till euro ska
den valutakurs som gäller på dagen för räkenskapsårets utgång användas2.
För att definieras som ett stort företag ska, enligt EKL3,
följande två kriterier vara uppfyllda:
• Företaget ska sysselsätta minst 250 personer; och
• Företaget ska ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller ha
en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Dessa båda kriterier benämns fortsättningsvis som storlekskriterierna.

Nedan följer ett antal räkneexempel på olika varianter av företag.
Exempel 1: Antalet anställda är färre än 250 stycken, årsomsättningen överstiger
50 miljoner euro och balansomslutningen överstiger 43 miljoner euro per år.
• Inte ett stort företag i och med att antalet anställda är färre än 250 stycken.
Exempel 2: Antalet anställda är färre än 250 stycken, årsomsättningen överstiger
50 miljoner euro och balansomslutningen understiger 43 miljoner euro per år.
• Inte ett stort företag i och med att antalet anställda är färre än 250 stycken.
Exempel 3: Antalet anställda är fler än 250 stycken, årsomsättningen understiger
50 miljoner euro och balansomslutningen överstiger 43 miljoner euro per år.
• Företaget är ett stort företag då båda kriterierna är uppfyllda.
Exempel 4: Antalet anställda är fler än 250 stycken, årsomsättningen överstiger
50 miljoner euro och balansomslutningen understiger 43 miljoner euro per år.
• Företaget är ett stort företag då båda kriterierna är uppfyllda.
Exempel 5: Antalet anställda är fler än 250 stycken, årsomsättningen understiger
50 miljoner euro och balansomslutningen understiger 43 miljoner euro per år.
• Företaget ses inte som ett stort företag eftersom inte något av de ekonomiska
kriterierna är uppfyllda.

2
3

3 § förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag.
Enligt 2 § EKL och avdelning I i bilagan till EU-kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av
mikroföretag samt små och medelstora företag.
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Ägandeförhållanden och beräkning
av storlekskriterier
Det här avsnittet baseras på Den nya definitionen av SMF-företag.
Användarhandbok och mall för försäkran från Europeiska
kommissionen, 2006.
Företagets ägandeförhållanden påverkar beräkningen av storlekskriterierna.
För att veta hur dessa ska beräknas måste företaget först fastställa om det är
ett fristående företag, ett partnerföretag eller ett anknutet företag. I
beräkningen måste hänsyn tas till alla förbindelser företaget upprätthåller
med andra företag.
Ett fristående företag
• Ä
 r helt självständigt, det vill säga företaget har ingen delaktighet i andra
företag och inget annat företag har delaktighet i det aktuella företaget.
• K
 ontrollerar mindre än 25 procent av kapital- eller röstandelen (det som
är högre beaktas) i ett eller flera andra företag. Ett eller flera utomstående
företag kan ha en kapital- eller röstandel på mindre än 25 procent (det som
är högre beaktas) i det aktuella företaget, och det aktuella företaget räknas
då fortfarande som fristående.
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Om företaget är fristående innebär det att företaget inte är ett partnerföretag
eller anknutet till ett annat företag. Se exempel nedan.

Mitt företag kontrollerar en kapital- eller röstandel på mindre
än 25% i ett annat företag och/eller ett annat företag kontrollerar
mindre än 25% i mitt.

Mitt
företag

< 25 %

< 25 %

Andra
företag

Företaget kan ha flera investerare som var och en har en andel på mindre än
25 procent i det aktuella företaget, men fortfarande vara fristående, förutsatt
att dessa investerare inte är anknutna till varandra i den mening som avses på
sidan 14 under Anknutet företag. Det betyder att flera investerare kan äga ett
företag, men det företaget kan fortfarande vara fristående. Om investerarna
är anknutna till varandra betraktas aktuellt företag eventuellt som
partnerföretag eller anknutet företag, beroende på företagets speciella
situation, som illustreras i exemplet på nästa sida.
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Mitt företag A har tre investerare B, C och D, som var och en äger
20% av kapitalet eller rösterna i mitt företag. Dessa investerare är
själva anknutna till varandra och utgör därmed en koncern av
anknutna företag: B har en aktiepost på 70% i C, som har en
aktiepost på 60% i D.

Företag B

70%

60%

Företag C

Företag D

20% + 20% + 20%

Mitt
företag A

För att beräkna mina uppgifter: Det ser vid första ögonkastet ut
som om mitt företag A är fristående eftersom varje investerare äger
mindre än 25% av mitt företag. Men eftersom B, C och D är anknutna till varandra äger de som koncern 60% av mitt företag. Jag
måste därför lägga till 100% av B, C och D till mitt företag.
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Beräkning av fristående företags storlekskriterier
Om företaget är ett fristående företag ska endast uppgifter om
personalstyrkan och de två finansiella beloppen från företagets senast
godkända räkenskapsår användas.
Företaget kan fortfarande räknas som fristående och inte som ett
partnerföretag eller anknutet företag även om 25 procent av kapitalet eller
röstandelarna uppnås eller överskrids av någon av följande investerare:
• Offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag och företagsänglar4;
• Universitet eller forskningscentra utan vinstsyfte;
• Institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder;
• S
 jälvständiga, lokala myndigheter med en årsbudget på mindre än
10 miljoner euro och färre än 5 000 invånare.
Det är möjligt att förbli fristående även om man har en eller flera investerare
av den typ som anges ovan. Var och en av dem får ha andelar på högst 50
procent i aktuellt företag, förutsatt att de inte är anknutna till varandra.
Se sidan 14 Anknutet företag.

4		Företagsänglar kan definieras som fysiska personer eller grupper av fysiska personer som bedriver regelbunden utlåning
av riskkapital som investerar eget kapital i icke-börsnoterade företag. Företagsänglar får delta finansiellt i ett företag med
högst 1 250 000 euro.
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Riskkapitalbolag

25-50 %

Universitet

25-50 %

Liten
självständig lokal
myndighet

25-50 %

Institutionell
investerare

25-50 %

Partnerföretag
Partnerföretag är företag som sluter betydande ekonomiska partnerskap med
andra företag utan att det ena verkligen utövar en direkt eller indirekt
kontroll över det andra. Partnerföretag är företag som varken är fristående
eller är anknutna till varandra.
• I nnehar ensamt eller tillsammans med ett eller flera andra anknutna
företag minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag
• Ä
 r inte anknutet till ett annat företag. Detta innebär bland annat att
företagets röstandel i det andra företaget (eller omvänt) inte överstiger 50
procent. Se sidan 14 Anknutet företag.

Mitt företag kontrollerar minst 25% men högst 50% i ett annat
företag och/eller ett annat företag kontrollerar minst 25% men
högst 50% i mitt.

Annat
företag

25-50 %

25-50 %

Mitt
företag
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Beräkning av ett partnerföretags storlekskriterier
För att fastställa storlekskriterierna för ett partnerföretag ska företaget lägga
till en andel av det andra företagets personalstyrka och finansiella uppgifter
till det egna företagets uppgifter. Den sammantagna andelen personalstyrka
och finansiella uppgifter ska återspegla den procentuella andelen av aktier
eller röster som aktuellt företag innehar. Den högre andelen ska räknas. Om
företaget till exempel har en andel på 30 procent i ett annat företag, ska 30
procent av det företagets personalstyrka, årsomsättning och balansomslutning
läggas till aktuellt företags siffror. Om det finns flera partnerföretag, måste
samma typ av beräkning göras för varje partnerföretag som befinner sig
i ett omedelbart tidigare eller senare marknadsled i förhållande till det
aktuella företaget.
Exempel på hur man beräknar uppgifterna för partnerföretag finns på
nästa sida.
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Mitt företag A äger 33% i C och 49% i D, medan B har en andel
på 25% i mitt företag. För att beräkna min personalstyrka och mina
finansiella uppgifter lägger jag till de relevanta procentandelarna av
uppgifterna för B, C och D till mina totala uppgifter.
Totalt för mig:
100% av A + 25% av B + 33% av C + 49% av D.

Företag
B

25%
Mitt
företag A

33%

49%

Företag
C

Företag
D
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Anknutet företag
Denna typ av förbindelse motsvarar den ekonomiska situationen för företag
som ingår i en koncern genom direkt eller indirekt kontroll av huvuddelen av
rösterna eller genom att utöva ett dominerande inflytande över ett företag.
Två eller flera företag är anknutna om de upprätthåller någon av följande
förbindelser:
• Ett företag innehar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i ett
annat företag.
• Ett företag har rätt att utse eller avsätta en majoritet av ett annat företags
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
• Ett företag har rätt att utöva ett dominerande inflytande över ett annat
företag i kraft av ett avtal som slutits med detta eller i kraft av en klausul i
detta företags stadgar.
• Ett företag har enligt ett avtal fått rätt att inneha majoriteten av
aktieägarnas eller delägarnas röster i ett annat företag. Ett typexempel på
ett anknutet företag är ett helägt dotterbolag.

Mitt företag innehar mer än 50% av aktieägarnas eller delägarnas
röster i ett annat företag och/eller ett annat företag innehar mer än
50% i mitt.
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Mitt
företag

> 50 %

> 50 %

Annat
företag

Beräkning av anknutna företags storlekskriterier
Det anknutna företagets alla uppgifter måste till 100 procent läggas till
aktuellt företags uppgifter för att fastställa storlekskriterierna. Detta
innefattar även dotterbolag i andra länder.
Ett företag vet i allmänhet omedelbart att det är ett anknutet företag,
eftersom företaget i de flesta medlemsstaterna enligt lag är skyldigt att
upprätta konsoliderade räkenskaper eller inräknas genom konsolidering i
räkenskaperna hos ett annat företag. Om det aktuella företaget inte upprättar
några konsoliderade räkenskaper och det företag som aktuellt företag är
anknutet till samtidigt också är anknutet i en kedja till andra företag, måste
100 procent av uppgifterna för alla dessa anknutna företag läggas till för att
beräkna storlekskriterierna för aktuellt företag.
Exempel på hur man beräknar uppgifterna för anknutna företag anges
på nästa sida.
I exemplet på sidan 16 illustreras ytterligare hur man beräknar uppgifter
för anknutna företag. Exemplen på sidorna 17 och 18 illustrerar beräkning
av företag när det både är ett partnerföretag och ett anknutet företag.

15

Mitt företag A äger 51% i C och 100% i D, medan B har en
andel på 60% i mitt företag. Eftersom innehavet i alla fallen
överstiger 50% tar jag 100% av uppgifterna för vart och ett
av de fyra företagen då jag beräknar min personalstyrka och
mina finansiella gränsvärden.
Totalt för mig:
100% av A + 100% av B + 100% av C + 100% av D.

Företag B

60%
Mitt
företag A
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51%

100%

Företag C

Företag D

Mitt företag A är anknutet till företag B som äger en aktiepost på
60% i mitt företag. Men B har också två partnerföretag, C och D,
som äger 32% respektive 25% av B.
För att beräkna mina uppgifter måste jag lägga 100% av B
och 32% av C och 25% av D till mitt företag.
Totalt för mig:
100% av A + 100% av B + 32% av C + 25% av D.

Företag C

Företag D

32% + 25%
Företag B

60%
Mitt
företag A
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Företagen B och C är bägge partnerföretag till mitt företag A,
eftersom bägge äger en aktiepost på 38% i mitt företag. Men B är
också anknutet till D genom en aktiepost på 60%, medan C och E
är partnerföretag (40%).
För att beräkna mina uppgifter måste jag dels lägga till 38% av
summan för B och D (för att B och D är anknutna företag), dels
lägga till endast 38% av C till mitt företag. Jag behöver inte ta med
E i beräkningen, eftersom det partnerföretaget inte står direkt över
mitt företag.
Totalt för mig:
100% av A + 38 % av (B+D) + 38 % av C.

Företag D

Företag E

60%

40%

Företag B

Företag C

33%
Företag C

49%
38% + 38%
Mitt
företag A
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Företag D

Företag med verksamhet i fler länder
All ekonomisk verksamhet som bedrivs inom stora företag inom EU
omfattas av energieffektiviseringsdirektivets krav på genomförande
av energikartläggning.
Ett företag som har verksamhet i olika länder och som bedöms som ett
mikro-, litet eller medelstort företag i Sverige, kan genom verksamheten
i de andra länderna och en beräkning av storlekskriterierna, bedömas som
ett stort företag. Detta företag kommer i sådana fall att omfattas av kravet
på att göra en energikartläggning enligt svensk lag.
Om ett företag har verksamhet i olika medlemsstater kommer
verksamheterna att komma att hanteras av olika nationella lagstiftningar,
det vill säga varje verksamhet omfattas av den lag som gäller i det land där
anläggningen är lokaliserad. Det innebär att ett företag som är organiserat
på så sätt att det har verksamheter i flera länder kan komma att behöva lämna
uppgifter avseende energikartläggning till myndigheterna i respektive land.
Här kommer de myndigheter som utövar tillsyn över lagstiftningen om
energikartläggning i stora företag inom EU:s medlemsstater att behöva verka
för att en samordning sker.
Om företagets status förändras
De företag som inte klassas som stora företag vid första kvalificeringsåret
2014, ska ompröva sin status vartannat år, det vill säga med start år 2016. Om
ett företag, mot bakgrund av uppgifter i årsredovisningen för år 2016, under
år 2017 bedöms uppfylla storlekskriterierna för ett stort företag ska företaget
genomföra en energikartläggning i enlighet med lagen.
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Offentlig verksamhet
EKL gäller även offentlig verksamhet i den omfattning som dessa
organisationer bedriver ekonomisk verksamhet. Begreppet ekonomisk
verksamhet, och därmed även begreppet företag, definieras
i EU-kommissionens rekommendation Definition av mikroföretag
samt små och medelstora företag, som lagen också hänvisar till.
Detta avsnitt har tagits fram efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Avsnittet berör därför främst kommunal och
landstingskommunal verksamhet, men även statliga myndigheter och statliga
bolag samt organisationer. Bedömningen av om verksamheten omfattas av
lagen ska göras i varje enskild kommun, landsting eller myndighet.
Ledningen i respektive organisation har ansvaret för att denna bedömning
görs. Inom till exempel en bolagsrättslig koncern har koncernledningen
ansvaret för att ta ställning till om koncernen omfattas av lagen.
Vad som räknas som ekonomisk verksamhet
Ekonomisk verksamhet i offentlig verksamhet omfattar som regel
affärsmässig verksamhet, medan allmän utbildning och andra i huvudsak
skattefinansierade välfärdstjänster är att se som icke-ekonomisk verksamhet.
Inte heller myndighetsutövning och en myndighets förvaltningsuppgifter,
som inte är av ekonomisk eller kommersiell natur, betraktas som ekonomisk
verksamhet.
Det är svårt att entydigt avgöra vilka verksamheter som är ekonomiska,
eftersom detta styrs av regler och rättspraxis inom respektive
verksamhetsområde. Bedömningen måste därför göras från fall till fall.
Exempel på vad som i regel kan ses som ekonomisk verksamhet är
avgiftsfinansierad tandvård, produktion av och handel med energi,
bostadsverksamhet, utförande av kollektivtrafik, verksamhet inom flyg och
sjöfart, drift av vatten- och avloppsanläggning i annan kommun, kommunalt
utförande av sjuktransporter åt landsting, kommersiell verksamhet inom
kultur, fritid och turism, uppdragsutbildning samt viss tjänsteexport.
Kommunal drift av vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet inom ramen för
de kommunala monopolen torde inte utgöra ekonomisk verksamhet i lagens
mening.
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Vad som räknas som ett stort företag
När en offentlig verksamhet har gjort bedömningen att den bedriver
ekonomisk verksamhet, och därmed kan anses som ett företag, ska
organisationen ta ställning till om verksamheten är att betrakta som
ett stort företag.
Om en offentlig verksamhet bedriver ekonomiska verksamheter som inte
är direkt anknutna till varandra via ett bolagsrättsligt ägande, ska dessa
betraktas som anknutna enbart om de agerar på samma eller angränsande
marknad. Om den ekonomiska verksamheten är att se som ett stort företag
eller inte avgörs för varje marknad för sig. Om flera verksamheter agerar
på samma marknad, ska de summeras i bedömningen. Exempelvis ska verksamheten i två direktägda bostadsbolag samt bostadsuthyrning som drivs
i förvaltningsform summeras och jämföras med storlekskriterierna för ett
stort företag. Energibolag och energiverksamhet inom förvaltning ses som en
annan marknad och ska då räknas samman. När alla verksamheter på en
marknad är sammanräknade ska varje marknad för sig stämmas av mot
storlekskriterierna i lagstiftningen.
Skälet till detta är att enligt EU-kommissionens rekommendation anses två
företag som till mer än 50 procent ägs av en och samma fysiska person eller
grupp av fysiska personer i samverkan vara anknutna företag, men enbart om
dessa företag bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.
Med angränsande marknad avses tidigare eller senare marknadsled, till
exempel insatsvaror, förädling och försäljning. Bolag som exempelvis ägs
direkt av en kommun och inte ingår i en bolagsrättslig koncern bör bedömas på
samma sätt som bolag ägda av fysiska personer.

Offentlig verksamhet utan bolagsrättslig koncern
Sammanräkning av ekonomisk verksamhet görs på respektive
marknad var och för sig

Bostadsbolag
+
Bostadsuthyrning
inom förvaltning

Energibolag
+
Energiproduktion
och energihandel
inom förvaltning

Annan
ekonomisk
verksamhet
inom bolag
+ förvaltning

21

Offentlig verksamhet med bolagsrättslig koncern
När man gör bedömningen om den ekonomiska verksamheten uppfyller
storleks-kriterierna för stort företag så måste även begreppen ”partnerföretag”
och ”anknutna företag” inkluderas i enlighet med EU-kommissionens
rekommendation. Två företag är partnerföretag när det ena företaget äger
minst 25 procent och högst 50 procent av det andra företaget. Anknutna
företag är företag där det ena företaget äger mer än 50 procent av det andra
företaget. Om en offentlig verksamhet har till exempel bildat en aktiebolagsrättslig koncern innebär detta att bolagen i koncernen är anknutna företag
eller partnerföretag. Läs mer på sidan 11 om Partnerföretag samt på
sidan 14 om Anknutet företag.

Då bolag inom offentlig verksamhet ingår i en bolagsrättslig koncern ska summan
av ekonomisk verksamhet inom koncernen jämföras med kriterierna för ett stort
företag. I dessa fall ska verksamhet ingå fullt ut för anknutna företag, det vill
säga bolag som är majoritetsägda. För ett partnerföretag ska verksamhet
motsvarande den högsta kapitalandelen eller röstandelen inkluderas. Är delägandet
mindre än 25 procent behöver bolaget inte räknas med. Om storlekskriterierna
uppfylls ska en energikartläggning göras.
Till den ekonomiska verksamheten i en offentlig koncern läggs även ekonomisk
verksamhet utanför koncernen som bedrivs på samma eller angränsande
marknader som finns representerade i koncernen. Däremot summeras inte
eventuell annan ekonomisk verksamhet på marknad eller marknader som finns
utanför koncernen. Sådan verksamhet bedöms för sig enligt storlekskriterierna.

Offentlig verksamhet med bolagsrättslig koncern
Sammanräkning av ekonomisk verksamhet görs inom koncernen
och på samma eller angränsande marknader utanför koncernen

Anknutna
företag

Bolag
delägda < 25 %
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+

Partnerföretag
25 - 50 %

Dessa ingår inte
i sammanräkningen av
ekonomisk verksamhet.

+

Ekonomisk
verksamhet utanför
koncernen som
bedrivs på samma
eller angränsande
marknader

Övrig
ekonomisk
verksamhet
utanför
koncernen
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Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde
i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad
energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla
de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv
2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna.
Den här vägledningen visar hur företag inom privat
och offentlig sektor kan avgöra om de berörs av lagen.
Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar
för lagens föreskrifter och tillsyn.
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