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Inledning
Denna vägledning riktar sig till företag inom både privat och offentlig
sektor. Vägledningen beskriver hur företaget kan göra en övergripande
beskrivning av energianvändningen samt avgränsningar och prioriteringar i
energikartläggningen. De syftar till att få fram en representativ bild av
företagets totala energianvändning inom ramen för lagkraven. Vägledningen
kompletterar paragraf 4 och 5 i Energimyndighetens föreskrifter om
energikartläggning i stora företag, STEMFS 2014:2 som beskriver
genomförandet av energikartläggningen.
Om lagen
Lag (2014:266) 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
Europeiska unionens, EU, energieffektiviseringsdirektiv, Direktiv 2012/27/
EU, ställer på medlemsstaterna.
Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra 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 sin energianvändning, öka energieffektiviteten och därmed även
minska sina kostnader.
Kriterier för vilka som berörs
Enligt EKL berörs endast stora företag, där företag definieras som varje
enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet.
Ekonomisk verksamhet kan enligt mångårig rättspraxis inom EU tolkas 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.
Med stora företag menas företag som: sysselsätter minst 250 personer och har
en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning
som överstiger 43 miljoner euro per år.
Varje företag ska göra en bedömning av om företaget omfattas av lagen.
Läs mer i Vägledning för energikartläggning i stora företag – Så avgör du om
företaget omfattas av lagen.
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Ledningen har ansvar för att en energikartläggning genomförs
Inom privat sektor är det företagets ledning som har ansvar för att en
energikartläggning görs enligt lagen.
Inom offentlig verksamhet har verksamhetsledningen ansvar för att
energikartläggningen görs.
För bolag och verksamheter inom en koncern är det koncernledningen
som har ansvaret.
Krav på energikartläggningen enligt lagen
I EKL beskrivs att en energikartläggning ska genomföras och att förslag på
kostnadseffektiva åtgärder ska tas fram som sparar energi eller för att kunna
producera mer per energiinsats. Energikartläggningen och åtgärdsförslagen
ska redovisas i en energikartläggningsrapport.

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
6 § En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för
att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Resultatet av
energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Lagen har förtydligats i förordning (2014:347) om energikartläggning i stora
företag. Här specificeras att energikartläggningen ska omfatta företagets
totala energianvändning; i byggnader, transporter och i verksamheten.
Förordningen anger att kostnadseffektiva åtgärder ska identifieras och
redovisas. De identifierade åtgärderna ska redovisas med i första hand en
analys som baseras på livscykelkostnad eller i andra hand på återbetalningstid. En energikartläggning ska vara så tillförlitlig att det är möjligt att
använda den som ett beslutsunderlag.
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Förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag
8 § En energikartläggning ska innehålla uppgifter om
1. Byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning och om verksamhetsenergi inklusive energianvändning för transporter, och
2. Förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att
effektivisera energianvändningen.
Uppgifterna om energianvändning enligt första stycket 1 ska vara aktuella,
uppmätta och spårbara.
Uppgifterna ska ge en tillförlitlig bild av energianvändningen och kunna ligga
till grund för förslag enligt första stycket 2.
Åtgärdsförslagen enligt första stycket 2 ska bygga på en analys av livscykelkostnaderna och, om detta inte är möjligt, på återbetalningsperioder och
bestå av detaljerade och validerade beräkningar.

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag,
STEMFS 2014:2, förtydligar ytterligare genomförandet av energikartläggningen i stora företag.

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i
stora företag; STEMFS 2014:2
4 § Energikartläggningen ska omfatta en övergripande beskrivning av
företagets totala energianvändning och en mer detaljerad kartläggning av
de verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning. Avgränsningar och prioriteringar för energikartläggningen ska
göras så att kartläggningen ger en representativ bild av företagets totala
energianvändning.
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Energikartläggningen
– en representativ bild av
energianvändningen
Att göra en energikartläggning är en process som ska mynna ut i en
representativ bild av företagets totala energianvändning. Företaget bör börja
med att se över de avgränsningar som kan göras inom ramen för lagstiftningen.
Därefter ska en övergripande beskrivning tas fram som ska omfatta all
energianvändning i företaget. Energianvändningen ska delas upp i olika
energislag och vara tillräckligt detaljerad för att kunna identifiera betydande
energianvändning. Den övergripande beskrivningen ska ligga till grund för
de prioriteringar som företaget sedan kan göra. Den övergripande
beskrivningen tillsammans med den detaljerade energikartläggningen ger en
representativ bild av företagets totala energianvändning.

Göra möjliga
avgränsningar

Övergripande
beskrivning

Göra
prioriteringar

Representativ
bild av energianvändningen

Detaljerad
energikartläggning
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Avgränsningar - vad kan undantas från energikartläggningen?
Energikartläggningen ska omfatta hela företagets energianvändning. I syfte
att få fram en representativ bild av företagets energianvändning kan företaget
göra vissa avgränsningar. Dessa avgränsningar kan främst göras där företaget
Viktigt att tänka på!
inte har egen rådighet över energiAlla beslut om avgränsningar
användningen, exempelvis hyrda lokaler
ska motiveras och
och inköpta transporter. Avgränsningar
dokumenteras
i energikan även göras om den del av företagskartläggningsrapporten.
koncernen som har verksamhet i Sverige
har en försumbar del av koncernens totala
energianvändning.
Mindre verksamheter i Sverige som ingår i stora globala koncerner

Med den definition av stora företag som lagen använder så kommer en del,
till synes små och medelstora verksamheter i Sverige, att beröras eftersom de
ingår i globala koncerner som bildar ett stort företag. Den svenska lagstiftningen
berör enbart de verksamheter som finns inom Sveriges gränser. De företag
som har anknutna företag eller partnerföretag i andra EU-länder måste
kontrollera vad som gäller i respektive medlemsstat för den verksamheten i
just det landet.
I nästa steg när avgränsningar ska göras för att definiera vad som ska kartläggas så har företag med en mindre verksamhet i Sverige möjlighet att
avgränsa delar som ska kartläggas i förhållande till hur det stora företaget,
det vill säga koncernen, i stort ser ut. Har den svenska anläggningen en försumbar del av koncernens energianvändning kan det finnas anledning att inte göra
någon energikartläggning alls i Sverige. Detta måste även ställas i relation till
vilken typ av verksamhet det handlar om och den faktiska energianvändningen.

EXEMPEL: Ett tyskt företag med flera produktionsanläggningar i Tyskland
har ett säljkontor i Sverige. Säljkontoret har tio anställda och finns i inhyrda
lokaler. Energianvändningen är liten och omfattar enbart kontorsmaskiner och
vissa tjänsteresor med hyrbil. Säljkontorets energianvändning motsvarar en
mindre del av företagets totala energianvändning inom EU.
Företaget ska i sådana här fall rapportera till Energimyndigheten att det är ett
stort företag och faller under lagen, men att företaget väljer att inte kartlägga
någonting i Sverige.
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EXEMPEL: Ett franskt företag har produktionsanläggningar i flera länder
inom EU. Den svenska fabriken har 50 anställda och står för enbart en mindre
andel av företagets totala energianvändning. Företaget består dock av energiintensiva anläggningar och den faktiska energianvändningen i den svenska
anläggningen är betydande.
I sådana här fall ska företaget rapportera till Energimyndigheten att det är ett
stort företag och att den svenska anläggningen ska kartläggas.

Byggnader och lokaler

Om företaget hyr lokaler behöver enbart den energianvändning som företaget
har egen rådighet över ingå i energikartläggningen. Det vill säga att företaget
har möjlighet att påverka energianvändningen genom att man har ansvar för
exempelvis belysning, ventilation och eldriven utrustning.
Eftersom gränsdragningen mellan hyresvärd och hyresgäst kan vara svår
att göra, är det en fördel om parterna har ett aktivt samarbete kring energikartläggningen.
Verksamhet

Företaget ska alltid räkna in sin verksamhetsenergi i energikartläggningen.
Energianvändning som kan hänföras till konsulter eller annan inhyrd
personal som finns på företaget ska räknas in i energikartläggningen om
företaget betalar kostnaderna för energin.

EXEMPEL: En konsult använder i sitt uppdrag mätinstrument och datorer på
företaget. Elräkningen för dessa betalas av företaget. Konsulten bekostar sina
resor i uppdraget, till exempel drivmedel för eget fordon. Företaget betalar
konsulten för uppdraget, inte specifikt för resor.
Elen ska ingå i företagets energikartläggning, men konsultens drivmedel ska
inte ingå.

Transporter

Energikartläggningen ska omfatta den energianvändning som företaget har
rådighet över. Det betyder att transporttjänster som företaget köper inte
behöver kartläggas. Företag ska inte inkludera transporttjänsteleverantörers
energianvändning om sådana tjänster köps in från ett annat företag.
Egna fordon och leasingfordon ska alltid ingå i energikartläggningen. Även
när företaget direkt betalar för transportens bränslekostnader ska detta tas
med i energikartläggningen. Även tjänstebilar och bränsleersättning för resor
i samband med tjänst ska kartläggas. Resor som anställda gör till och från
arbetet behöver inte kartläggas.
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En övergripande beskrivning inkluderar all energianvändning
Efter att avgränsningarna för energikartläggningen har gjorts, ska en första
övergripande beskrivning göras för att kartlägga företagets verksamhet i sin
helhet. Här ska all energianvändning ingå. Den övergripande beskrivningen
ska användas som utgångspunkt för prioriteringar inför den detaljerade
energikartläggningen. Det betyder att en översiktlig uppdelning på olika
energibärare exempelvis el, fjärrvärme eller bränslen samt olika energianvändare som exempelvis byggnader, verksamhetsenergi och transporter
ska göras. Uppdelningen måste vara tillräckligt specificerad för olika
energianvändare eller processdelar för att företaget ska kunna avgöra vilka
delar av verksamheten som utgör betydande energianvändning inför den
detaljerade energikartläggningen.
Betydande energianvändning är den energianvändning som utgör en
ansenlig mängd energi och/eller där potentialen för förbättring av energiprestanda är stor.

Företaget ska identifiera och kvantifiera olika energianvändare med hjälp av
mätningar eller beräkningar. Den totala energianvändningen för olika
energibärare ska tas fram baserat på inköpt och egenproducerad el,
fjärrvärme, fjärrkyla samt bränsle. I detta arbete kan underlag från
energileverantörer användas, exempelvis fakturor, egna underlag och
mätningar för energianvändningen.
Om företaget har ett certifierat miljö- eller energiledningssystem

Att företagets hela verksamhet ska ingå i energikartläggningen betyder att de
företag som idag har certifierade miljö- eller energiledningssystem, exempelvis
enligt ISO 14001 eller ISO 50001, måste se över eventuella avgränsningar som
gjorts vid certifieringen. En energikartläggning som görs inom ett ledningssystem kan behöva kompletteras för att täcka in ytterligare delar som inte
ingår i certifiering för ledningssystemet, alternativt att delar som måste ingå i
energikartläggningen också inkluderas i det certifierade ledningssystemet.

EXEMPEL: Ett stort energiintensivt företag som är certifierat enligt energiledningssystemet ISO 50001 har gjort sin avgränsning så att endast tillverkningsprocessen omfattas. Företaget har inte inkluderat kontorsbyggnader
och lagerlokaler som de äger. Dessutom utelämnas en mindre process som
är lokaliserad på annan ort.
Enligt EKL ska även dessa delar av verksamheten ingå i energikartläggningen, i vart fall i den övergripande beskrivningen av företagets
totala energianvändning.
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Prioriteringar identifierar den betydande energianvändningen
Inför den detaljerade energikartläggningen, som ska fokusera på den
betydande energianvändningen, kan företaget göra prioriteringar av vad som
ska ingå i den. Exempelvis kan företaget välja att prioritera bort de delar i den
övergripande beskrivningen som inte har någon betydande energianvändning,
det vill säga områden där förbättringspotentialen av energiprestandan är
liten. Företaget kan istället fokusera på områden med hög energianvändning
och där det finns kostnadseffektiva åtgärder att genomföra och stor
besparingspotential.
Betydande energianvändning kan återfinnas i en process eller en typ av
utrustning som använder mycket energi och/eller där det finns en stor
besparingspotential. En utrustning eller process inom företaget som använder
energi som har låg energianvändning, men en hög förbättringspotential kan
därför också utgöra en betydande energianvändning.

Det går att hitta besparingar inom samtliga delar av en verksamhet.
Men det finns områden där kostnadseffektiva energiåtgärder ofta återfinns
och som ser nästan likadana ut på alla typer av företag. Kostnadseffektiv
besparingspotential för energi finns ofta inom tryckluft, ventilation, beteendeförändringar i driftsätt och belysning.

EXEMPEL: En industri som använder stora mängder energi till processer
kan ändå behöva se över exempelvis sina belysningssystem. Även om en
försumbar del av den totala energianvändningen används till belysning så
kan det finnas stor förbättringspotential inom det området.

Vissa processer eller typer av utrustning kan ha en hög energianvändning,
men en låg potential för förbättring eller besparing på grund av att de redan
är energieffektiva eller att processer eller typer av utrustning inte går att
energieffektivisera ytterligare. Om dessa processer eller utrustningar ska
uteslutas ur energikartläggningen, ska det motiveras i
energikartläggningsrapporten.

EXEMPEL: Ett energiintensivt företag består av 40 olika bolag inom en
koncern. Företaget gör en övergripande beskrivning av samtliga bolag. Av den
övergripande beskrivningen framgår det att fem av dessa bolag representerar
en majoritet av koncernens energianvändning. Företaget prioriterar då att göra
en detaljerad energikartläggning av dessa fem bolag. Företaget kommer inte
att göra en detaljerad energikartläggning för de resterande 35 bolagen.
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Företaget kan även välja att dela upp genomförandet av den detaljerade
energikartläggningen i etapper, under maximalt fyra år. All betydande
energianvändning ska kartläggas. Rekommendationen är att börja med att
kart lägga energianvändare med stor
energianvändning där ofta den största
Viktigt att tänka på!
besparingspotentialen finns. Om
Alla beslut om prioriteringar
företaget vet vilka energianvändare som
ska motiveras och
även har stor förbättringspotential kan
dokumenteras i energikartdet vara värt att börja med dessa då
läggningsrapporten.
lönsamheten kan bli god.

En detaljerad energikartläggning ger förslag
på kostnadseffektiva åtgärder
När företaget har genomfört eventuella avgränsningar och gjort prioriteringar från den övergripande beskrivningen av företagets energianvändning,
ska endast den betydande energianvändningen ingå i den detaljerade
energikartläggningen. Den detaljerade energikartläggningen ska resultera i
förslag på kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering och sparande
av energi.
Energikartläggningen ska göras på plats i verksamheten

Energikartläggningen ska göras vid besök på plats och ska innefatta
byggnader, transporter och i verksamheten för att säkerställa en
representativ bild av energianvändningen. Om företaget består av många
liknande enheter, till exempel affärslokaler, basstationer, lastbilar eller
processenheter, kan det räcka att
företaget kartlägger ett urval av dessa
Viktigt att tänka på!
enheter. Ur det underlaget kan
Om företaget väljer att
företaget sedan ta fram en detaljerad
kartlägga ett urval av enheterna
energikartläggning med kostnadskan undantag från platsbesök
effektiva åtgärder under förutsättning
göras men ska då motiveras
att värdena av de kartlagda enheterna
och dokumenteras i energikan tillämpas på övriga liknande
kartläggningsrapporten.
enheter i företaget.
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EXEMPEL: Ett företag har små butiker i anslutning till bensinstationer. Det
finns 300 butiker i Sverige som kan delas upp i ett antal olika kategorier:
• Ett begränsat sortiment med biltillbehör och ett litet urval av snacks,
godis och glass
• Ett något större utbud av mat som inkluderar kylvaror och frysvaror
• Ett stort utbud av mat, butiksbakat bröd, korvgrill och kaffeservering
Butikerna är spridda i alla landets klimatzoner. Öppettiderna varierar för de
olika butikerna.
I den övergripande beskrivningen summeras alla butikers energianvändning
fördelat på olika energislag.
I den detaljerade energikartläggningen kartläggs tio butiker i var och en av
de ovanstående kategorierna. I energikartläggningen mäts eller beräknas
energianvändningen för olika energianvändare, som till exempel belysning,
uppvärmning, ventilation, kyl- och frysdiskar, maskiner för kaffe, korvgrillning,
ismaskin och varmvatten. Butikernas värden korrigeras enligt en modell som
har tagits fram av företaget, till exempel var i landet butiken finns och hur
lång öppettid varje butik har.
Sedan görs antagandet att energianvändningen i övriga butiker inom samma
kategorier fördelar sig på samma sätt som på de butiker som ingår i den
detaljerade energikartläggningen. Utifrån detta underlag identifieras sedan

kostnadseffektiva
åtgärder.

Resultatet - en representativ bild av företagets totala
energianvändning
Den detaljerade energikartläggningen, med förslag på kostnadseffektiva
åtgärder, tillsammans med en översiktlig beskrivning av energianvändningen
ger en representativ bild av företagets totala energianvändning och förslag
till möjlig energieffektivisering. Den representativa bilden av energianvändningen ligger till grund för den slutliga inrapporteringen till
Energimyndigheten.
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Ord och begrepp
– mängden energi som används. Olika former
av användning av energi är exempelvis ventilation, ljus, värme, kyla,
transporter, processer och produktionslinjer.

Energianvändning

– energianvändning som utgör en
ansenlig mängd energi och/eller där potentialen för förbättring av
energiprestanda är stor.
Betydande energianvändning

– är ett ämne eller en fysikalisk process som används för
att lagra eller transportera energi som till exempel elektricitet, bränsle,
ånga, värme och tryckluft.
Energibärare

– förhållandet mellan produktionen av
prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av energi.

Energieffektivitet

Energikartläggning – ett systematiskt förfarande som syftar till att
få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller
en grupp av byggnader, en industriprocess, en kommersiell verksamhet,
en industrianläggning eller en kommersiell anläggning, eller privata
eller offentliga tjänster. Energikartläggningen ska fastställa kostnads
effektiva åtgärder och rapportera om resultaten.
Energiprestanda

– mätbara resultat för energieffektivitet och

Kostnadseffektiv

– här i betydelsen tekniskt möjlig och ekonomiskt

energianvändning.
rimlig.

Rådighet
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– här i betydelsen möjlighet att påverka energianvändningen.
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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 företagen som omfattas av
lagen kan gå till väga för att få fram en representativ bild av
företagets totala energianvändning. Vägledningen klargör
vilka avgränsningar och prioriteringar som kan göras i
energikartläggningen inom ramen för lagkraven.
Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för
lagens föreskrifter och tillsyn.
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