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Arbeta systematiskt och
strukturerat med energi
Med detta material vill vi underlätta för dig som driver företag att arbeta
med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete
med energifrågor. Genom enkla åtgärder inom energieffektivisering och
energiledning kan du både spara pengar och bidra till en bättre miljö.
En fördel med att arbeta systematiskt och strukturerat med energi är att det
ofta går att uppnå en förhållandevis stor besparing med ganska små medel.
Många gånger kommer du långt genom att ändra dagliga rutiner, utbilda
personal eller utföra andra beteendemässiga förändringar.

Läsanvisning
Denna skrift är uppdelad i fyra steg. För att avgöra hur långt just ditt
företag har kommit i energiarbetet och hur ni ska arbeta vidare börjar du
med att fylla i det självskattningsverktyg i digital form som du hittar på
www.energimyndigheten.se/metodstod. Resultatet från självskattningen visar
vilket steg ditt företag befinner sig på och du kan gå direkt till det aktuella
avsnittet i texten och börja läsa.
Stegen motsvarar olika ambitionsnivåer i arbetet. Vilken ambitionsnivå ni väljer
beror på många olika saker, exempelvis storlek på företag, total energianvändning eller kundkrav inom energiområdet. Steg 1 motsvarar i stort sett
det ni som företag behöver göra för att uppfylla miljölagstiftningen inom
området och i Steg 4 närmar ni er ett fullskaligt energiledningssystem. Tanken
är inte att dokumentet ska läsas i sin helhet, utan börja arbeta där ni enligt
självskattningen befinner er för att på så sätt kunna komma igång snabbt.

Exempel
Om ditt företag har gjort självskattningen och resultatet visar att ni har uppgifter
kvar i Steg 1, men kanske även har gjort uppgifter i Steg 2, börja då läsa i Steg 1
då detta steg inte är komplett än.

I början av varje steg finns en checklista med frågor som hjälper dig i det fortsatta
arbetet. Frågor i fetstil har samma formulering som självskattningsfrågorna. Du för
in era svar från självskattningen till checklistan, alternativt fyller i checklistan på
egen hand, och går sedan vidare med de mer detaljerade frågorna. Textavsnitten
till de frågor som du har svarat ja på behöver inte läsas lika ingående. För de frågor
du besvarat med nej eller delvis/osäker går du vidare och läser i texten hur
arbetet kan gå vidare. Målet är att kunna svara ja på alla frågor i checklistan på
det aktuella steget. När du gjort det har du tagit företagets energiarbete en bit
framåt. Det kan innebära att företaget uppfyller lagar och andra krav, sparar
energi och pengar och dessutom bidrar till minskad klimatpåverkan. Samtidigt
är det dags att fundera på om ni är redo för att ta nästa steg. Ert företags
förutsättningar och ambitionsnivå avgör hur många steg ni vill ta.
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Det finns en fast organisation kring energi, på alla plan i företaget. Intresserad personal
kan på olika sätt engagera sig i energifrågan. Handlingsplanen revideras regelbundet och
resultaten utvärderas. Interna revisioner genomförs.

Det finns en energipolicy eller motsvarande som är fastställd. Det finns framtagna nyckeltal
för energianvändningen. Det finns en energigrupp på företaget som sätter fokus
på energifrågan. Det finns en handlingsplan för det fortsatta energiarbetet.

Ledningen är insatt i energiarbetet. Det finns en utsedd energiansvarig. Lagar och andra krav
följs upp. Det finns beslutade energimål. Det finns kartlagt hur energianvändningen varierar
över tid. De mest energikrävande processerna och utrustning är verifierade.

Det finns ett fördelat ansvar i företaget kring energifrågorna. Lagar och andra krav är
identifierade. Det finns kunskap om hur stor energianvändningen i företaget är på en
övergripande nivå. Riskerna kring energianvändningen är identifierade. Det sker aktiviteter
i syfte att spara energi.

Om du vill ha ytterligare inspiration och information kring hur du kan jobba
strukturerat och systematiskt med energi finns bland annat två publikationer
från Energimyndigheten som kan laddas ner från www.energimyndigheten.se:
• Stegvist införande av systematiskt energiarbete
• Energikoll i små och medelstora företag
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Vad säger lagstiftningen?
Som företagare har du en skyldighet att uppfylla lagar och andra krav.
Grunden till varför företag behöver arbeta med energieffektivisering finns
i miljöbalken. Miljöbalken (SFS 1998:808) syftar till att främja en hållbar
utveckling och reglerna är tänkta att skapa förutsättningar för ett samhälle
som är hållbart för människa och miljö.
De som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön
ska själv kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för
företagets egenkontroll.
Grunderna för egenkontrollen kan du hitta i miljöbalkens hänsynsregler och
huvudregeln om egenkontroll. Hänsynsreglerna är själva kärnan i miljöbalken
och ska efterlevas av alla, det vill säga företag, privatpersoner, kommuner och
privata eller offentliga organisationer. Reglerna finns i kapitel 2 miljöbalken.

Exempel på hänsynsregler där energiaspekten är viktig
Kunskapskravet innebär att du som driver företag ska skaffa dig den kunskap som

krävs, både för att veta vilken påverkan din verksamhet har på människors hälsa
och miljö, men även för att känna till hur du kan motverka påverkan.
Försiktighetsprincipen innebär att du som driver företag ska vidta skyddsåtgärder

och försiktighetsmått när det kan finnas/finns risk för negativ påverkan. Bästa
möjliga teknik ska användas.
Hushållningsprincipen innebär att du som driver företag ska hushålla med råvaror

och energi samt sträva efter återanvändning och återvinning.
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I Miljöbalkens 26 kapitel paragraf 19 finns egenkontrollens huvudregel som säger
att ”Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.”
Hänsynsreglerna och huvudregeln för egenkontroll omfattar alltså alla företag
som kan påverka miljön. Energianvändning som bidrar till utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar är en typ av miljöpåverkan. Om ditt företag
är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken, så kallade A, B och
C-verksamheter, omfattas ni också av förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll, FVE (SFS 1998:901). I den finns mer uttalade krav kring ansvarsfördelning, rutiner, risker och dokumentation.
Krav som kan ställas utifrån miljöbalkens hänsynsregler i samband med en
tillståndsprövning, anmälan eller tillsyn kan till exempel vara att företaget ska
göra en energikartläggning för att visa att man har kunskap om energianvändningen. Genom att följa lagstiftningens allmänna krav och bygga upp en god
egenkontroll kan man både spara pengar och vara mer miljövänlig.
I Steg 1 kan du läsa mer om vad ditt företag behöver göra för att uppfylla
lagstiftningen.

Figur 1 Miljöbalkens delar

FVE Förordning om
verksamhetsutövarens egenkontroll

Miljöbalken kap 26
Egenkontrollens huvudregel

Miljöbalken kap 2 § 1 Bevisbörderegeln,
§ 2 Kunskapskravet, § 3 Försiktighetsprincipen,
§ 4 Produktvalsprincipen, § 5 Hushållnings- och
kretsloppsprinciperna, § 6 Lokaliseringsprincipen

Miljöbalken 1:1
Syfte och mål

Figur 1 visar hur miljöbalkens delar hänger ihop, från allmänna regler som gäller alla till
detaljerad lagstiftning som gäller för specifika verksamheter.
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Vad är energiledning?
Det som vi i denna vägledning kallar energiledning kan beskrivas som
ett verktyg som hjälper företag att kontrollera, styra och förbättra sin
energianvändning. Företaget får kunskap om hur energin används och kan
ta fram ett system för att kontinuerligt minska energianvändningen och
därmed företagets energikostnader.
Att arbeta systematiskt med energi handlar om att hitta ett strukturerat
arbetssätt. I den här vägledningen hittar du beskrivningar och tips för hur
ditt företag kan göra.
Hos de företag som har ett lyckat energiledningsarbete finns ofta:
• stöd från företagsledning i energiledningsarbetet
• en person med ansvar för energifrågor
• en långsiktig strategi för energifrågor där energiinvesteringar tillåts ha
lite längre återbetalningstid
• en energiplan där mätbara mål är satta
• ekonomiska medel till förfogande.
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Det finns ett fördelat ansvar i företaget kring energifrågorna. Lagar och andra krav är
identifierade. Det finns kunskap om hur stor energianvändningen i företaget är på en
övergripande nivå. Riskerna kring energianvändningen är identifierade. Det sker aktiviteter
i syfte att spara energi.

I checklistan nedan kan du svara på frågor för att se hur långt ditt
företag kommit i energiarbetet. Om du har svarat nej eller delvis/
osäker på några frågor kan du läsa mer om hur du arbetar vidare på
de sidor som frågorna hänvisar till under kolumnen Arbeta vidare.
Tabell 1 Checklista
Frågor
Organisera

Ja

Nej

Delvis/
osäker

Arbeta
vidare
Sidan

Har ni fördelat ansvaret för energifrågor i er
organisation?

9

Finns ansvaret dokumenterat (om det krävs)?

10

Planera och identifiera
Vet ni vilka lagar och andra krav som berör er inom
energiområdet?

10

Har ni sammanställt lagarna/kraven i en lista?

10

Vet ni hur stor er energianvändning är?

11

Känner ni till vilka processer och vilken utrustning i
er verksamhet som använder mest energi?

12

Har ni bedömt risken för att ni har onödigt hög
energianvändning?

14

Strukturera
Gör ni något för att spara energi?

15

Har ni rutiner för att spara energi?

15

Organisera
Har ni fördelat ansvaret för energifrågor i er organisation?
Enligt förordningen om egenkontroll ska ansvar för energifrågor fördelas,
fastställas och dokumenteras i företaget. Eftersom personal från olika delar av
företaget behöver involveras för att få god effekt av ert energiarbete är denna
ansvarsfördelning viktig för resultatet. Om alla tar ett delat ansvar kommer
arbetet gå smidigare samtidigt som företaget uppfyller lagstiftningen. Börja

Fördela ansvaret
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med att titta på var i företaget det går åt energi och fundera på vilka som
berörs och omfattas. Det är dessa personer som behöver få ett utpekat ansvar,
se även avsnittet Energianvändning i ditt företag på sidan 12.
Det händer att ansvaret fördelas utan att rätt befogenheter eller resurser följer
med. När så är fallet blir det svårt att genomföra arbetsuppgifterna och fatta
beslut i viktiga frågor. Det är företagets ledning som ska se till att det finns en
tydlig ansvarsfördelning med tillhörande befogenheter.
Även om ni är ett mindre företag som inte omfattas av egenkontrollförordningen behöver ni fördela ansvaret för att förankra arbetet i företaget.
Ansvarsfördelningen blir då i de flesta fall enklare. Exempelvis kan det vara
lämpligt att den som ansvarar för övriga miljöfrågor enligt miljöbalken också
får ansvar för energifrågan.

Finns ansvaret dokumenterat (om det krävs)?
Om ert företag är tillstånds- eller anmälningspliktigt ska ansvarsfördelningen
också dokumenteras. Även i andra fall kan det för tydlighetens skull vara en
god idé att det finns nerskrivet.

Exempel på dokumenterad ansvarsfördelning
Produktionschef
Bevaka lagar och regler som är relevanta för området.
Underhållsingenjör
Informera personalen om energiarbetet vid arbetsplatsträffar.
Följa upp energianvändningen regelbundet.
Arbeta med energiförbättrande åtgärder.

Planera och identifiera
Vet ni vilka lagar och andra krav som berör er inom energiområdet?
Enligt egenkontrollförordningen ska företag känna till vilka lagar och andra
krav som berör dem. Dessa ska identifieras och de ska finnas tillgängliga på
företaget. Kontrollera vilka av dessa lagar och andra krav som handlar om
energianvändning och energieffektivitet. Dokumentera dem sedan och ange om
ni uppfyller kraven. Det är viktigt att förstå innebörden av lagtexten och att
följa den, men sträva gärna efter att gå ett steg längre eftersom det ger fördelar
och besparingar för företaget.

Laglista
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Har ni sammanställt lagarna/kraven i en lista?
Ni kan välja att sammanställa en laglista själva eller att köpa en tjänst där man
får hjälp med detta och där listan uppdateras automatiskt. Om ni väljer att ta
fram laglistan själva är det viktigt att utse någon som ansvarar för att hålla
förteckningen uppdaterad (se föregående avsnitt om ansvarsfördelning).
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I tabell 2 finns ett exempel på hur en laglista kan se ut, observera att listan inte
är komplett, utan enbart ett exempel.
Har ni redan en förteckning över annan lagstiftning företaget berörs av kan det
vara en fördel att samla allt i en lista. Men för att energiarbetet ska lyftas upp
är det viktigt att specificera vilka lagar som berör just detta område.
Tabell 2 Exempel på enkel laglista
Lag/förordning/föreskrift

Paragraf

Hur berörs min verksamhet

Uppfyllt
kravet
Ja/ Nej

Miljöbalken

1 kap 1 §

Återanvändning och återvinning
liksom annan hushållning med
material, råvaror och energi
främjas så att ett kretslopp
uppnås

Ja

Miljöbalken

2 kap 5 §

Alla som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd ska
hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning.
I första hand ska förnybara
energikällor användas.

Ja

Miljöbalken

2 kap 3 §

Verksamhetsutövaren ska vidta
skyddsåtgärder och
försiktighetsmått när det
föreligger eller finns risk för
negativ påverkan. Bästa möjliga
teknik ska användas.

Ja

Egenkontrollförordning
(1998:901)

4, 5, 6 §

Fördela ansvar, rutiner för att
förebygga olägenhet för
människor hälsa och miljö samt
bedöma riskerna med sin
verksamhet. Hela verksamheten
berörs

Ja

Uppdaterad: [datum]
Av: [person]

Energianvändning i ditt företag
Vet ni hur stor er energianvändning är?
Börja med att kontrollera företagets fakturor för att ta reda på energianvändningen. På många elleverantörers hemsidor går det att logga in på
”Mina sidor” eller motsvarande och se statistik över sin energianvändning.
Kanske kan ni också ladda ner statistiken? Hör efter med er leverantör vad
som gäller. Om ni använder andra energislag än el behöver ni även här skaffa
er kunskap om er användning, exempelvis genom att titta på fakturor.

Kolla fakturan
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För att få en bild av hur er totala energianvändning varierar över tid är det
bra att jämföra några år tillbaka i tiden, se tabell 3. Exempel på sådant som
påverkar energianvändningen men som är svårt att göra något åt själv är
konjunktursvängningar och variation i utomhustemperaturer från år till år.
Andra faktorer kan man påverka själv, till exempel att stänga av ventilationen
när den inte behövs. Hur ser det ut för ert företag?
Tabell 3 Enkel sammanställning av energiinformation
Energiinformation
Energislag

Användning år
1 [kWh/år]

Användningår
2 [kWh/år]

Användning år
3 [kWh/år]

Användning år
4 [kWh/år]

El
Fjärrvärme
Olja
Naturgas
Biogas
Pellets
Diesel
Bensin
Övrigt

Om ni hyr era lokaler kan det vara svårt att ha överblick över den totala
energianvändningen beroende på vad som ingår i hyran. Om det inte framgår
på er hyresräkning, fråga er fastighetsägare om det går att få specificerat hur
mycket energi som används i era lokaler.

Energikartläggning
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Känner ni till vilka processer och vilken utrustning i er verksamhet som
använder mest energi?
Identifiera härnäst vilka processer och delsystem som är era betydande
energianvändare samt var det finns störst potential till energieffektivisering.
Det kan vara en god idé att kontrollera om kommunen har en energi- och
klimatrådgivare och i så fall boka ett kostnadsfritt besök med dem. Då kan
ni få hjälp med att identifiera de viktigaste områdena att jobba vidare med.
Exempel på energikrävande processer är maskiner som går på tryckluft, ugnar
och kylsystem. Dessa går det oftast att göra energiförbättrande åtgärder på.
Om ni väljer att genomföra en energikartläggning kommer denna genomgång att vara ett mycket bra underlag. Du kan i vissa fall söka stöd för
energikartläggning. På www.energimyndigheten.se finns mer information.
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Om ni har många komplicerade processer, börja med att titta övergripande
på alla för att sedan gå djupare in i de processer som ni bedömer som
mest energikrävande.
När ni identifierar delar med betydande energianvändning/potential för
effektivisering listar ni dem för att kunna arbeta vidare.

Exempel på lista med betydande energianvändare
• Lagret och dess port
• Produktionslinje tre går på tryckluft
• Ugnen vid produktionslinje två
• Ventilation

Glöm heller inte att identifiera de ”mjuka” delarna som till exempel förändrade
driftrutiner, beteenden och attityder som att stänga av belysning och datorer.

Ett mindre företag kan börja med att kontrollera sin elräkning och energianvändning
månadsvis för att kunna se hur användningen egentligen ser ut.
Ett medelstort företag skulle kunna vara framgångsrika med att systematiskt följa
upp sin energianvändning löpande och kontrollera användningen per avdelning
eller per maskin och även införa mätning av el och värme.

För mer vägledning kring vilka processer som står för en stor del av
energi användningen i er verksamhet kan ni titta i metodstödet
Energieffektivisering i företag – en vägledning för bästa teknik, som

finns på www.energimyndigheten.se/metodstod

13

FÖRETAGETS ENERGITRAPPA

Finns det en risk att ni använder mer energi än nödvändigt?
Enligt egenkontrollförordningen ska företag känna till vilka risker som
finns med verksamheten. Även risker kopplade till energi ska finnas med i
den sammanställningen. När det gäller energiområdet så är det i första hand
risker som är kopplade till onödigt hög energianvändning eller störningar
i energiförsörjningen som är viktiga att känna till. För att identifiera dessa
risker genomförs en riskanalys på övergripande nivå.

Riskanalys

Börja med att dokumentera vilka risker du har i din verksamhet gällande
energi. Ett sätt kan vara att utgå från listan med betydande energianvändare
som ni tagit fram (se tidigare avsnitt). Fundera också på orsak till risken
(teknisk/administrativ/organisatorisk, se exempel i tabell 4). När du har gjort
detta ska du värdera din risk (mycket liten/liten/hög/mycket hög) och slutligen
fundera på hur risken kan minimeras genom olika åtgärder. Om risken blir
mycket hög ska du åtgärda risken så fort som möjligt. Också enkla åtgärder
som inte kostar mycket kan ni genomföra omgående. För att åtgärderna ska bli
genomförda är det bra att sätta en ansvarig för varje åtgärd och datum för när
det ska vara klart.
Tabell 4 Exempel på en enkel riskanalys
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Risk

Orsak

Värdering
av risken

Åtgärd

Ansvarig för
åtgärd

Porten står öppen
på lagret hela
dagen, vilket gör
att värmen går på
högvarv hela tiden

Teknisk

Mycket hög

Installera
automatisk
dörrstängare.
Porten känner
av när någon
inte är där och
den stängs.

Fabrikschef/
lageransvarig

Ingen ansvarig för
energifrågor

Organisatorisk

Mycket hög
(Förordningen om
egenkontroll
följs inte)

Dokumentera
din ansvarsfördelning inom
energi, utse en
ansvarig.

Ledningen

Inga rutiner finns
för hur vi ska
jobba, linjen rullar
hela dagen även
fast vi har rast

Administrativ

Hög

Dokumentera
dina rutiner.
Stäng av
maskiner och
linjer för att
spara energi.

Fabrikschef

Biobränslepannan
som producerar
ånga går sönder
och gör att vi
måste köra med
oljepannan.

Teknisk

Mycket hög

Daglig tillsyn
och planerat
underhåll.
Visst reservdelslager.

Teknikchef

Datum
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Strukturera
Gör ni något för att spara energi?
Enligt egenkontrollförordningen ska företaget ha rutiner för att kontinuerligt
kontrollera att utrustningen som påverkar energianvändningen hålls i gott
skick. Att arbeta systematiskt och strukturerat innebär också att det är viktigt
att man dokumenterar det man gör och hur man gör. Detta gör det lättare för
alla att arbeta likadant samtidigt som man inte glömmer bort viktiga saker.
Det blir mer effektivt, man sparar tid och kan på ett enkelt sätt beskriva för till
exempel tillsynspersonal hur man arbetar vid ett visst moment. De rutiner som
är viktiga att skriva ner eller uppdateras är de som styr skötseln av maskiner
eller annan utrustning som använder mycket energi. Även risker som du
identifierat i din riskanalys kan behöva dokumenterade rutiner.
Du kan alltså börja fundera kring vilka processer och aktiviteter ni har där ni
redan sparar eller kan spara energi.

Exempel på frågeställningar i en tillverkningsprocess
Uppstart och nedstängning av produktionsutrustning
Stängs allt av?
Behöver stödsystemen (ventilation, hydraulik, tryckluft m.m.) gå
när ingen produktion sker?
När behöver ugnen startas för att vara tillräckligt varm när produktionen

Rutiner

ska sätta igång?
Kan utrustningen gå ner i viloläge?
Drift och underhåll av utrustning
Är utrustningen underhållen på ett effektivt sätt?
Är processen och styrningen optimerad?
Har vi optimal temperatur i utrustningen?
Fungerar temperaturgivare och termostat?
Har vi rätt belysning?
Byts trasiga lysrör ut?
Rengörs kåporna på armaturerna?

Har ni rutiner för att spara energi?
Tänk på att dokumentera hur arbetet ska utföras. En bra rutin brukar kunna
beskrivas med frågorna:
• Vad ska göras?
• Vem ska göra det?
• Hur ska arbetet utföras?
• När ska det utföras?
• Hur ska det dokumenteras?
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Tips!
Tänk på att dokumenterade rutiner ska finnas på ett samlat ställe. Då undviker
du otydligheter vid förändringar och rutinerna blir lättare att uppdatera.

Uppföljning
För att energiarbetet ska bli så effektivt som möjligt ska du regelbundet
utvärdera det som genomförs. Du ska också identifiera vad som behöver göras
för att ytterligare effektivisera energiarbetet. De brister som identifieras ska tas
om hand och åtgärdas, saker som ger en positiv utveckling ska lyftas fram
som goda exempel till personalen. Utvärdering av lagefterlevnaden ingår också
i detta arbete.

Energiarbetet och tillsynen
Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att miljöbalken följs. Det kan ske genom
tillsyn på plats, information och även rådgivning. I tillsynen granskas bland
annat din egenkontroll och det är du som ska visa att du klarar av att följa
lagstiftningen, det vill säga omvänd bevisbörda.
Du som företagare ska kunna visa upp att du har kunskap om din egen energianvändning och hur du skulle kunna effektivisera eller vid behov ersätta din
befintliga energikälla mot en mer förnybar.
			

Tips till tillsynsmyndigheten
Dessa rapporter/skrifter finns att beställa eller ladda ner gratis på respektive
myndighets hemsida.
• Naturvårdsverkets rapport 8256 egenkontroll för C-verksamheter.
• Naturvårdsverkets rapport 2001:3 egenkontroll en fortlöpande process.
• Energimyndighetens skrift Vägledning för energitillsyn.
• Energimyndighetens webbsida om energiledning Mall för uppföljning och nyckeltal.

Summering av Steg 1
• Ansvaret för energifrågor är fördelat i företaget.
• Lagar och andra krav är identifierade.
• Det finns kunskap om hur stor energianvändningen i företaget är på en
övergripande nivå.
• Riskerna kring energianvändningen är identifierade.
• Det har genomförts några aktiviteter som syftar till att minska energianvändningen.
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Ledningen är insatt i energiarbetet. Det finns en utsedd energiansvarig. Lagar och andra krav
följs upp. Det finns beslutade energimål. Det finns kartlagt hur energianvändningen varierar
över tid. De mest energikrävande processerna och utrustning är verifierade.

Efter att du har kunnat bocka av alla frågor till Steg 1 med ett ja så kan
du gå vidare till detta steg. Om du har svarat nej eller delvis/osäker på
några frågor, kan du läsa mer på de sidor som frågorna hänvisar till under
kolumnen Arbeta vidare.
Tabell 5 Checklista
Frågor
Organisera

Ja

Nej

Delvis/
osäker

Arbeta
vidare
Sidan

Är företagsledningen involverad i energiarbetet?

20

Har ni dokumenterade och beslutade energimål?

20

Har ni utsett en energiansvarig i företaget?

20

Informerar ledningen personalen om energiarbetet?

21

Planera och identifiera
Följer ni upp lagefterlevnaden?

22

Har ni möjlighet att få ut statistik över er
energianvändning?

23

Har ni verifierat vilka processer och vilken utrustning
i er verksamhet som använder mest energi?

24

Strukturera
Har ni rutiner för att löpande kontrollera och följa upp
er energianvändning?

25

Utför ni kontroll av utrustning och installationer för att
undvika onödig energianvändning?

25
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Organisera
Är företagsledningen involverad i energiarbetet?
Det är högsta ledningen i ditt företag som ska se till att energiarbetet fungerar och
att det finns tillräckliga resurser för att kunna arbeta med energifrågan. Det är
också ledningens ansvar att personalen informeras om energiarbetet i företaget.

Energiansvarig/
Ansvarsfördelning

Har ni utsett en energiansvarig i företaget?
Det är viktigt att det finns någon som är ansvarig för att rapportera till
ledningen om hur energiarbetet fungerar. Finns det inte redan någon som är
ansvarig för det ska en sådan person utses nu. Det ansvar som är fördelat i hela
organisationen kring energi behöver i detta steg samordnas av en person för
att få ett helhetsgrepp kring energifrågan. Det behöver däremot inte betyda att
det är denna person som ska utföra allt arbete, se Steg 1 om ansvarsfördelning.
Är ditt företag litet kan den som är energiansvarig exempelvis vara någon som
sitter med i ledningen.
Nedan finns ett exempel på hur ansvaret för den ansvarige för rapportering
kan se ut.

Exempel på dokumenterad ansvarsfördelning
Energiansvarig
Uppdraget innebär att:
• Samordna energiarbetet inom företaget.
• Rapportera till högsta ledningen om energiarbetet.
• Informera personalen om energiarbetet vid arbetsplatsträffar.
• Följa upp energianvändningen årligen.
• Arbeta med energiförbättrande åtgärder.
• Följa upp energimålen.
• Bevaka lagar och regler som är relevanta för området.

Energimål
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Har ni dokumenterade och beslutade energimål?
Ditt företag behöver också besluta om energimål för verksamheten. De övergripande målen ska vara långsiktiga medan de kortsiktiga målen normalt ligger
ett till tre år fram i tiden och ska stödja uppfyllelsen av de övergripande målen.
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Sätt SMARTA mål som gör att ni lättare hittar er målbild och fokuserar
på vart ni vill nå.
S: Specifikt – exakt vad vill jag nå? Gör det så konkret som möjligt.
M: Mätbart – k vantitet, storlek, procentandel. Det blir lättare att veta

när målet är uppnått om det går att mäta målet.
A: Attraktivt – målet ska kännas betydelsefullt att nå.
R: Realistiskt – det ska vara genomförbart.
T: Tidsbestämt – när ska målet vara nått?
A: Accepterat – målet ska vara accepterat av dem som berörs av målet.
För att nå de detaljerade målen är det viktigt att det finns någon form av
handlingsplan för varje mål, som visar hur de ska uppnås, vem som är
ansvarig för att målen uppnås och vilka resurser som krävs. En tillbakablick
bör göras för till exempel de senaste fem åren för att få perspektiv på
energianvändningen. Det ger även bättre underlag för att sätta mål.

Exempel på energimål
Övergripande mål
• Fram till 2025 ska företagets energianvändning (kWh/ton) minska med 20
procent med 2016 som basår.
Detaljerade energimål
• Energianvändningen för belysningen på lagret ska under 2017 minska med 30
procent med 2016 som basår.
• Under 2017 ska energianvändningen i värmningsugnen minska med 25 procent
(kWh/ton) med 2016 som basår.

Informerar ledningen personalen om energiarbetet?
För att företaget ska kunna komma vidare i sitt energiarbete är det viktigt att all
personal är informerad så att de kan bidra aktivt med sin del. Medarbetarna
behöver ha kunskap om vilka ambitioner och mål som finns i företaget och vad
deras arbete har för inverkan på energianvändningen. Att kommunicera detta
till personalen är ett sätt att skapa intresse och engagemang.

Informera

Det är ledningens ansvar att personalen informeras. Den energiansvarige
kan till exempel få i uppdrag av ledningen att informera om de beslutade
energimålen, var i verksamheten det används mest energi, pågående projekt
och hur ni jobbar med energifrågan i stort. Det kan göras i form av en stående
punkt på arbetsplatsmöten eller motsvarande. Då har också alla medarbetare
möjlighet att komma med förslag till förbättringar och rapportera när de
tycker att energiarbetet fungerar dåligt.
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Planera och identifiera
Följer ni upp lagefterlevnaden?
Ditt företag ska enligt egenkontrollförordningen ha kontroll över vilka lagar
och andra krav som berör er. De ska identifieras och finnas tillgängliga
tillsammans med information om med vilket intervall som de ska granskas.
Laglistan som finns på företaget kan med fördel utökas med ytterligare
information kring just uppföljning, till exempel i vilket intervall ni ska
granska och uppdatera dem. Se tabell 6 för exempel.
Gå igenom laglistan och se vilken process eller avdelning som är berörd av
lagstiftningen. Ansvaret för laglistan dokumenteras i den ansvarsfördelning
som är gjord.
Tabell 6 Exempel på utökad laglista
Lag/förordning/
föreskrift

Paragraf

Hur berörs min verksamhet

Uppfyllt
kravet
(ja/nej)

Uppföljning
(datum/år)

Miljöbalken

1 kap 1 §

Återanvändning och återvinning
liksom annan hushållning med
material, råvaror och energi
främjas så att ett kretslopp
uppnås

Ja

Juni

Miljöbalken

2 kap 5 §

Alla som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd ska
hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning.
I första hand ska förnybara
energikällor användas.

Ja

Juni

Miljöbalken

2 kap 3 §

Verksamhetsutövaren ska vidta
skyddsåtgärder och
försiktighetsmått när det
föreligger eller finns risk för
negativ påverkan. Bästa möjliga
teknik ska användas.

Ja

Juni

Egenkontroll-
förordning
(1998:901)

Hela
förordningen

Hela verksamheten berörs

Ja

September

Ägarkrav

Ledningen

Sätta energimål och
följa upp dem.

Ja

Årligen

Laglista

Uppdaterad: [datum]
Av: [person]
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Energianvändning i ditt företag
Om ni redan har en bild över energianvändningen genom fakturor kan ni nu
gå steget längre och börja med en enklare kartläggning. Det är viktigt för att
kunna ha kontroll över hur mycket energi som används i företaget och det visar
också hur ni ska börja arbeta med energieffektivisering. Målet med en enklare
kartläggning är att få en tydligare bild över hur er energianvändning ser ut och
hitta de mest lönsamma åtgärderna för energieffektivisering.
En energikartläggning kan vara omfattande och relativt kostsam. Men den kan
också göras på ett enklare sätt, speciellt för en mindre verksamhet. I detta steg
är målet att få koll på var energin används i verksamheten samt att börja arbeta
med de enklare åtgärdsförslagen, det vill säga de som inte kräver vidare utredning
eller analys. Detta kan göras på egen hand eller genom att ta hjälp av konsult.

Energikartläggning

Har ni möjlighet att få ut statistik över er energianvändning?
Om ni bestämmer er för att göra energikartläggningen själva, så börja med
att ta fram fakturorna från de senaste månaderna. Där finns ofta uppgifter
om inloggning för att se energianvändningen över tid hos din leverantör. Till
exempel är det intressant att se hur stor energianvändningen är när ingen
verksamhet är igång. Kanske kan ni direkt se att den är hög, och att det finns
möjlighet att stänga av utrustningen när ingen produktion sker?
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Har ni verifierat vilka processer och vilken utrustning i er verksamhet
som använder mest energi?
Efter att ni gått igenom statistik för energianvändning är det dags för själva
kartläggningen. Ett enkelt sätt är att titta på utrustningars märkeffekter (den
effekt som utrustningen är märkt med, det står ofta angivet på utrustningen)
och på drifttider, till exempel på fläktar. Genom att multiplicera märkeffekten
med drifttiden fås ett ungefärligt värde på energianvändningen för respektive
energianvändare. För kontorsutrustning kan en enkel energimätare användas.
Men för industriprocesser (där märkeffekt saknas) krävs mer avancerad
energimätare där behörighet och kompetens krävs för att gå in i elskåp och
mäta. Ta extern hjälp om denna kompetens saknas på företaget.
Om ni har en mer komplicerad verksamhet med flera lokaler och ett stort antal
energianvändare rekommenderas att ni använder extern kompetens i form av
konsulthjälp. Ta gärna in flera offerter. Om ni bestämmer er för att genomföra
en energikartläggning med hjälp av extern kompetens rekommenderas att ni
gör en fullskalig energikartläggning så att ni får ut mesta möjliga nytta av
den. För mer information om energikartläggning, sök på Energimyndighetens
webbplats www.energimyndigheten.se
Om ni beställer en energikartläggning ska det tas fram en åtgärdslista, det vill
säga en lista över identifierade energieffektiviseringsåtgärder. Arbeta vidare med
de mest intressanta åtgärderna med hjälp av en handlingsplan.

Mer information om hur man jobbar vidare med åtgärder kan du hitta i
Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering som finns på
www.energimyndigheten.se/metodstod
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Strukturera
Har ni rutiner för att löpande kontrollera och följa upp er
energianvändning?
Kontrollera energianvändningen minst en gång per år. Detta kan ske genom
att till exempel kontrollera era fakturor. Resultatet sammanställs på ett enkelt
sätt så att ni lätt kan se vilka förbättringar energieffektiviseringsarbetet har
medfört. En bra och enkel excelmall finns på www.energimyndigheten.se och
heter Mall för uppföljning och nyckeltal för företagens energianvändning.
Utför ni kontroll av utrustning och andra installationer för att undvika
onödig energianvändning?
Gå ut i verksamheten och kontrollera om det finns något att förbättra, till
exempel maskiner som läcker tryckluft, onödigt varvtal på någon maskin och
prata med kollegor. Lyssna noga på de förbättringsförslag som kommer fram
från personalen som dagligen arbetar med maskinerna.

Ett litet företag ska försöka inrikta sig på att ”plocka de lägst hängande frukterna
först”, det vill säga inrikta sig på att göra åtgärder på de mest energikrävande
aktiviteterna och som går snabbt och lätt att åtgärda. Exempel kan vara att se över
sitt tryckluftssystem och sänka sin energianvändning för lokaluppvärmning.
Ett medelstort företag skulle kunna försöka göra en plan för sitt energiarbete
och sätta ut tidplan för när arbetet ska vara utfört och vem som är ansvarig för
åtgärden. En första aktivitet skulle kunna vara att göra någon form av kartläggning
av sin energianvändning.

Uppföljning
Följ upp resultatet regelbundet, då kan du lätt se förbättringar i företagets
energianvändning. Ni kan välja att göra på olika sätt när ni följer upp
energianvändningen i företaget. Det beror mycket på hur stort företaget
är. Det viktiga är att uppföljningen sker löpande. Fokusera på de områden
där ni tror att det finns störst potential eller där det är störst risk för en hög
energianvändning. För att uppföljningen ska ske löpande är det viktigt att det
finns en rutin som beskriver hur och när det ska ske.
Utvärdera även hur väl arbetet med energieffektivisering fungerar. Det innebär
bland annat att ni tillsammans med den energiansvarige ska gå igenom hur det
fungerar. Har personen fått rätt uppdrag och befogenheter? Målen som ni har
tagit fram, är de fortfarande relevanta? Har ni valt rätt metoder och verktyg
för arbetet med energieffektivisering? Det finns många aspekter i arbetet som
kan behöva utvärderas, gå systematiskt igenom det som är relevant och gör en
sammanställning till ledningen.
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Andra områden som är viktiga att följa upp är bland annat hur väl
dokumenterat ansvaret för energifrågorna är, lagefterlevnaden och hur
väl rutinerna följs. Det senare kontrolleras främst genom att prata med
personalen.

Energiarbetet och tillsynen
När du har kommit så här långt i ditt arbete med energieffektivisering
kan det vara bra att visa för tillsynsmyndigheten vad som gjorts. Det kan
vara bra att både ni och tillsynsmyndigheten vet statusen på ert arbete
med energieffektivisering eftersom det är ett av de områden som ska
kontrolleras enligt egenkontrollförordningen. Genom att tillsammans med
tillsynsmyndigheten gå igenom de åtgärder som ni genomfört och planerar att
genomföra, vilka mål som är satta och hur ni ligger till jämfört med dem visar
ni på ett proaktivt arbete.
Tillståndspliktiga verksamheter ska enligt miljöbalken varje år lämna in en
miljörapport till tillsynsmyndigheten. Arbetet med rapporten ger er en chans
att stärka egenkontrollen samt att reflektera över hur arbetet fungerat det
senaste året. Vilka åtgärder under året har gett resultat? Vad behövs för att
fortsätta och ständigt förbättra arbetet? Det är också ett bra underlag för
tillsynsmyndigheten inför tillsynen.

Tips till tillsynsmyndigheten
Mer information om hur en energikartläggning ser ut kan man hitta genom att söka
på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se

Summering av Steg 2
• Ledningen är insatt i energiarbetet.
• Det finns en utsedd energiansvarig.
• Lagar och andra krav följs upp.
• Det finns beslutade energimål.
• Det finns kartlagt hur energianvändningen varierar över tid.
• De mest energikrävande processerna och utrustning är verifierade.
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Det finns en energipolicy eller motsvarande som är fastställd. Det finns framtagna nyckeltal
för energianvändningen. Det finns en energigrupp på företaget som sätter fokus på
energifrågan. Det finns en handlingsplan för det fortsatta energiarbetet.

Efter att du har kunnat bocka av alla frågor till Steg 2 med ett ja så kan
du gå vidare till detta steg. Om du har svarat nej eller delvis/osäker på
några frågor kan du läsa mer på de sidor som frågorna hänvisar till
under kolumnen arbeta vidare.
Tabell 7 Checklista
Frågor
Organisera

Ja

Nej

Delvis/
osäker

Arbeta
vidare
Sidan

Har ni en energipolicy (eller miljöpolicy som tar upp
energi) som är fastställd av ledningen?

28

Är all personal medveten om energipolicyn och sin
egen roll i energiarbetet?

28

Har den energiansvarige en grupp med andra
nyckelpersoner (energi) kopplad till sig?

29

Planera och identifiera
Använder ni er av energirelaterade nyckeltal?

31

Finns det ett system för att identifiera och korrigera
avvikelser?

31

Har ni tagit fram en handlingsplan för ert
energieffektiviseringsarbete?

32

Strukturera
Har ni en plan för kompetensutveckling för
nyckelpersoner inom energiområdet?

32

Har företaget dokumenterade rutiner eller

33

instruktioner för drift och underhåll av sådant som
har betydelse för energianvändningen?
När ni upphandlar utrustning som kan komma
att påverka energiprestandan, tar ni hänsyn till
livscykelkostnad (LCC)?

34
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Organisera
Har ni en energipolicy (eller miljöpolicy som tar upp energi) som är
fastställd av ledningen?
För att slå fast i vilken riktning och med vilken omfattning energiarbetet ska
ske är det viktigt att ni tar fram en energipolicy. Policyn är ett dokument som
ska beslutas av högsta ledningen i företaget.

Energipolicy

Policyn ska innehålla ett åtagande att ständigt effektivisera sin energianvändning
och den ska säkerställa att det finns nödvändiga resurser för att uppnå energimålen. Det är viktigt att policyn talar om att lagar och andra krav ska följas. Den
ska även uppmuntra till inköp av energieffektiva produkter och tjänster.
Ett litet företag kan ha en lite kortare energipolicy, som ändå beskriver
inriktningen på energiarbete. Ett medelstort företag kan ha en mer
genomarbetad och ambitiös energipolicy. Policyn är tydligt kopplad till
energimålen för företaget.

Exempel på en energipolicy
• På företaget tillverkar vi produkter på ett effektivt sätt och hushåller med råvaror,
energi och andra naturresurser.
• Den kunskap som vi tillför innebär att våra kunders produkter blir mer
miljöanpassade. Lägre vikt ger ökad energieffektivitet för slutprodukter som
transporteras. Därmed främjas en hållbar utveckling för våra kunder, oss själva
och samhället i övrigt.
• Vi arbetar på ett systematiskt, målstyrt och förebyggande sätt för att ständigt
förbättra vår energiprestanda.
• Vid inköp kopplat till betydande energianvändning beaktas energieffektivisering
till följd av köpta produkter och tjänster.
• Energiarbetet kännetecknas av kunnande, förståelse och delaktighet hos alla
medarbetare där efterlevnad av lagar och förordningar utgör en naturlig del.

Informera

28

Är all personal medveten om energipolicyn och sin
egen roll i energiarbetet?
Det är också viktigt att alla inom företaget känner till policyn på övergripande
nivå. Den ska visa vilka ambitioner och mål som finns inom företaget och att
all personal behöver ha kunskap om hur deras agerande inverkar på energianvändningen. För att få kunskap om hur ens egna handlingar och uppgifter
påverkar energianvändningen krävs att det ges möjlighet till utbildning och
reflektion kring frågorna. Det kan göras på olika sätt, ett är att arbetsgruppen
går igenom sin egen utrustning tillsammans med den energiansvarige. På så
sätt ökar kunskapen om energifrågor hos gruppen och den energiansvarige får
bättre kunskap om utrustningen. Tillsammans kan de sedan gå vidare med att
se hur deras arbetsgrupp kan bidra till att företagets energimål nås.
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Har den energiansvarige en grupp med andra nyckelpersoner
(energi) kopplad till sig?
Ledningen behöver tillsätta en energigrupp som har till uppgift att ha
helhetsperspektivet på energiarbetet i företaget. Om det redan finns en
miljögrupp kan det vara lämpligt att de även får energi som en av sina
huvuduppgifter att bevaka.
I energigruppen är det bra om någon deltar som har befogenhet att fatta beslut
som skulle kunna påverka företagets ekonomi, exempelvis investeringar.
Nyckelpersoner som är viktiga inom energiarbetet och kan påverka arbetet,
exempelvis produktionschef, fastighetschef och underhållschef kan finnas med
i gruppen.

För ett litet företag bör det finnas en liten energigrupp som består av två personer.
De känner ansvar och engagemang i energifrågorna. Företaget har tagit hjälp av en
konsult för att installera mätare och få bättre koll på sin energianvändning.
För medelstora företag ska det finns en tydligt utpekad energigrupp som har
regelbundna, inplanerade möten. Företaget har tagit fram en handlingsplan
för energiarbetet och börjat arbeta utefter den. Energinyckeltalen följs upp
regelbundet. De är en god hjälp för att följa framstegen i energiarbetet.
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Planera och identifiera
Nu är det dags för er att utveckla laglistan ytterligare. Det som tillkommer är en
koppling till de rutiner som berörs av olika lagar, se tabellen nedan. Gå igenom
alla lagar tillsammans i energigruppen och identifiera vilka områden i företaget
som berörs av respektive lag. På så sätt kommer inte bara den energiansvarige
att ha koll på laglistan, utan även de som är berörda av lagarna kommer att känna
till dem och ha referenser till dem i sina rutiner.
Tabell 8 Laglista kompletterad med hänvisningar till interna dokument

Laglista

Lag/förordning/
föreskrift

Paragraf

Hur berörs min
verksamhet

Uppfyllt
kravet
(ja/nej)

Uppföljning
(datum/år)

Hänvisning
till interna
dokument

Miljöbalken

1 kap 1 §

Återanvändning och
återvinning liksom
annan hushållning
med material, råvaror
och energi främjas så
att ett kretslopp
uppnås

Ja

Juni

Inköpsrutin

Miljöbalken

2 kap 5 §

Alla som bedriver en
verksamhet eller
vidtar en åtgärd ska
hushålla med råvaror
och energi samt
utnyttja möjligheterna
till återanvändning
och återvinning. I
första hand ska
förnybara energikällor
användas.

Ja

Juni

Inköpsrutin

Miljöbalken

2 kap 3 §

Verksamhetsutövaren
ska vidta
skyddsåtgärder och
försiktighetsmått när
det föreligger eller
finns risk för negativ
påverkan. Bästa
möjliga teknik ska
användas.

Ja

Juni

Inköpsrutin

Egenkontroll-
förordning
(1998:901)

Hela
förordningen

Hela verksamheten
berörs

Ja

September

Sammanställning av
energianvändningen

Ägarkrav

Ledningen

Sätta energimål och
följa upp dem.

Ja

Årligen

Energimål

Kundkrav

Arbeta
strukturerat

Företaget ska ha
energimål och
energipolicy som
visar att ett
energiarbete pågår
kontinuerligt

Årligen

Energimål
Energipolicy

Uppdaterad: [datum]
Av: [person]
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Energianvändning i ditt företag
Troligen har någon form av energikartläggning redan gjorts på företaget när ni
hunnit så här långt, antingen med egen personal eller med hjälp av en konsult.
För mer information om vad energikartläggningen ska innehålla och vad ni
ska tänka på vid beställning, sök på Energimyndighetens hemsida
www.energimyndigheten.se

Finns det ett system för att identifiera och korrigera avvikelser?
Att identifiera och korrigera avvikelser är viktigt för att få utrustning och
rutiner att fungera. Det handlar i första hand om att titta på de avvikelser som
skett och komma fram till varför de skedde och vad som gjordes för att rätta
till dem. I nästa steg handlar det om att förbättra rutiner eller utrustning så att
det inte sker igen.
Använder ni er av energirelaterade nyckeltal?
Organisationen ska också, utifrån vad som kommit fram i energikartläggningen, ta fram nyckeltal för energi inom relevanta processer och
områden. Syftet är att nyckeltalen ska mätas och följas upp löpande.

Nyckeltal

Ett nyckeltal för energi är ett mått på energianvändningen i förhållande till det
som produceras. Nyckeltal kan användas för att utvärdera det egna företagets
energianvändning över tiden och i viss mån även jämföra med andra företag.
Detta kan vara en utgångspunkt för företagarens egna bedömningar av sin
produktion och som beslutsunderlag för kommande åtgärder. Nyckeltal
kan också vara ett bra verktyg för myndigheter att använda vid tillsyn för
uppföljning av företagets energianvändning över tid. När energianvändningen
ställs i jämförelse till produktionen finns möjlighet att mäta om företaget har
blivit effektivare i sin energianvändning.
Erfarenheter av arbete med energinyckeltal visar att variationen mellan
företag är väldigt stor. Om nyckeltalen ska vara användbara för jämförelse
mellan företag är det viktigt att ta fram dem på samma sätt. Exempelvis
genom att använda samma avgränsningar mellan produktionsgrenar och
beräkningsmetoder för att fördela energianvändningen mellan olika processer
på företaget.
Internt inom företaget ska energiarbetet och energinyckeltalen kommuniceras
för att skapa intresse och engagemang. Vanligt är att företaget åtminstone
kommunicerar policy och mål internt samt projekt som genomförts för att
minska energianvändningen. Ni kan också fundera på om energiarbetet ska
kommuniceras externt och i så fall på vilket sätt.

Informera

För att få veta mer om olika nyckeltal kan ni läsa Energieffektivisering i företag – en
vägledning för bästa teknik som finns på www.energimyndigheten.se/metodstod
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Har ni tagit fram en handlingsplan för ert företag?
Ditt företag ska också ta fram en handlingsplan för arbetet med energieffektivisering. Fokus för denna handlingsplan är att de åtgärder som har
kommit fram i energikartläggningen ska genomföras. För mer information
om åtgärder, se Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering på
www.energimyndigheten.se/metodstod.

Strukturera
Har ni en plan för kompetensutveckling för
nyckelpersoner inom energiområdet?
Alla medarbetare behöver ha kunskap om vad deras arbete har för inverkan på
energianvändningen och vilka ambitioner och mål som finns inom företaget.
Det är också viktigt att alla medarbetare har möjlighet att komma med förslag
till förbättringar och rapportera när man som personal tycker att energiarbetet
fungerar dåligt.
Vilka kunskaper behövs inom företaget för att kunna arbeta effektivt med
energifrågorna? Vilka kompetenser finns inom företaget? Genomför en analys
av detta och se hur ni behöver gå vidare. Det kan göras till exempel i en
kompetensmatris, se tabell 9.
Tabell 9 Kompetensmatris
Områden

Produktionsprocesser

Personal

Linje 1
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Kvalitet/miljö
Energi
Miljöbalken

Lager

Ugn

Inköp

Affärssystem

Nils

3

1

0

3

0

0

2

0

Gunnel

0

0

2

0

2

1

1

1

0: Okunnig

Kompetens

Linje 2

Administration

1: Viss kunskap

2: Har kunskap

3. Välinsatt/expert

Visar analysen att det finns luckor i kompetensen, eller att den är koncentrerad
till bara en individ, kan det medföra en stor risk. Om så är fallet behöver
kompetensen förstärkas eller spridas. Det gäller speciellt om det i verksamheten
finns unika processer eller utrustning. Det kan göras genom att ni täcker upp
behovet med externa resurser eller att ni utbildar personalen. Ta fram en plan
för när och med vilka insatser kompetensutvecklingen ska ske.
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Har företaget dokumenterade rutiner eller instruktioner för drift och
underhåll av sådant som har betydelse för energianvändningen?
Verksamheten ska styras så att energianvändningen effektiviseras och risker
för onödigt hög energianvändning undviks. För att uppnå detta behöver hela
verksamheten gås igenom. De delar av verksamheten ni bedömer behöver ha
dokumenterade rutiner och instruktioner ska identifieras. Det är viktigt att
ha rutiner för drift och underhåll av de betydande energianvändarna och att
energiaspekten kommer med i dokumentet.
Det finns två olika sorters dokument för rutiner, styrande- och redovisandedokument. Styrande dokument talar om hur man ska gå tillväga. Redovisande
dokument visar uppnådda resultat eller är bevis på utförda aktiviteter inom
ditt energiarbete.
Glöm inte att involvera personalen i framtagandet och identifieringen av rutiner.
Det skapar ett ökat samarbete mellan medarbetarna på ett positivt sätt.

Dokumentera

Exempel på styrande dokument
Vid skiftbyte, lunch eller andra pauser- stanna rullbandet för att spara energi
och slitage. Kontrollera att maskinen är avstängd på ett korrekt sätt, signera i
protokollet när det är utfört.

Exempel på redovisande dokument
Protokollet där kontrollen om maskinen är avstängd visas, är ditt redovisande dokument.
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När ni upphandlar utrustning som kan komma att påverka
energiprestandan, tar ni hänsyn till livscykelkostnad (LCC)?
Glöm inte att ta fram rutiner för inköp som kan ha en mycket stor påverkan
på er framtida energianvändning.

Exempel på frågeställningar som kan tas upp i en inköpsrutin
Konstruktion/Inköp
Dimensionerar vi utrustningen rätt (överdimensionering ger normalt onödigt hög
energianvändning)?
Beräknas livscykelkostnad?
Används energieffektiva motorer (IE4, IE5)?
Har vi rätt energislag (tryckluft, hydraulik, direktel)?

När ni ska handla upp ny teknik/ny utrustning är det bra att ta hänsyn till och
basera offerten på produktens livscykelkostnad (LCC).
I en LCC-analys tar man hänsyn till alla kostnader under investeringens hela
livslängd. Vid inköp av energikrävande produkter är det viktigt att inte bara
titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan även vilken produkt
som har lägst energikostnader och är billigast att underhålla.

För mer information om livscykelkostnad och beräkningsverktyg, se
Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering på www.energimyndigheten.se/
metodstod

Uppföljning
Utvärderingen av energiarbetet när ni kommit så här långt syftar till att visa
hur väl ert arbete möter de förväntningar som ni själva satt upp i mål, policy
och övriga styrande dokument. Det syftar även till att brister och goda exempel
i energiarbetet identifieras.
Utvärderingen ska genomföras regelbundet, utifrån ett intervall som ni själva
bestämmer, och presenteras för ledningen i företaget. Ledningen ska sedan
göra en bedömning och fatta beslut om eventuella ändringar i inriktningen på
energiarbetet.
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Mätning

Ett första led i att få en effektiv uppföljning av ditt energiarbete är att
identifiera vad som blivit gjort och följa upp att åtgärderna från energikartläggningen har tagits omhand och dokumenterats i din åtgärdsplan.
Ett vanligt problem i samband med uppföljning av energiarbetet är att det
inte finns tillräckligt med mätare för att kunna övervaka processerna i den
detaljnivå som behövs för att det ska bli effektivt. Priset på mätare har minskat
och utbudet har ökat på senare år. Se därför över möjligheten att installera fler
mätare. Till exempel finns mätare med trådlös kommunikation, så att ni slipper
kabeldragning. Mätarna kan kopplas upp till ett överordnat system vilket gör
att energianvändningen kan följas löpande.

Energiarbetet och tillsynen
Tillsynsmyndigheten kan komma att be er ta fram statistik på hur ert energieffektiviseringsarbete fortgår. Var beredda på att visa denna statistik och även
de åtgärdsplaner där energirelaterade åtgärder finns med.
Tillsynsmyndigheten kan också be er att visa de rutiner som finns med
koppling till energiområdet.

Tips till tillsynsmyndigheten
Använd de mål och nyckeltal som företaget satt som en bra utgångspunkt i
diskussionen kring hur arbetet löper på. Det ska även finnas en åtgärdslista där
energirelaterade punkter finns med, hur går arbetet med genomförandet av dem?
Har företaget inte genomfört en energikartläggning så kan tillsynsmyndigheten
förelägga om att en sådan ska tas fram.

Summering av Steg 3
• Det finns en energipolicy eller motsvarande.
• Det finns framtagna nyckeltal för energianvändningen.
• Det finns en energigrupp på företaget.
• Det finns en handlingsplan för det fortsatta energiarbetet.
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Det finns en fast organisation kring energi, på alla plan i företaget. Intresserad personal
kan på olika sätt engagera sig i energifrågan. Handlingsplanen revideras regelbundet och
resultaten utvärderas. Interna revisioner genomförs.

Efter att du har kunnat bocka av alla frågor till Steg 3 med ett ja så kan
du gå vidare till detta steg. Om du har svarat nej eller delvis/osäker
på några frågor kan du läsa mer på de sidor som frågorna hänvisar till
under kolumnen arbeta vidare.
Tabell 10 Checklista
Frågor
Organisera
Har ni en organisation för energiarbetet som
inkluderar olika personalgrupper?

Ja

Nej

Delvis/
osäker

Arbeta
vidare
Sidan
37

Strukturera
Följer ni löpande upp handlingsplanen och
resultatet av genomförda åtgärder?

38

Har ni en process i organisationen som låter
intresserad personal delta och bidra i arbetet med
att minska energianvändningen?

39

Revideras rutiner kopplade till energiarbetet
regelbundet?

40

Genomför ni intern revision av ert energiarbete?

40

Kan ni säkerställa att de interna revisionerna
genomförs objektivt och opartiskt?

40

Organisera
Har ni en organisation för energiarbetet som inkluderar olika
personalgrupper?
För att identifiera företagets förutsättningar behöver ni bland annat jobba
systematiskt med omvärldsbevakning och genomföra en intressentanalys.
En intressentanalys, se exempel i figur 2, visar vilka i företagets omgivning som
kan påverka, påverkas eller anser sig vara påverkade av den verksamhet och
de beslut som ni fattar. Exempel på intressenter är kunder, ägare, närboende,
myndigheter med flera. Både intressentanalysen och omvärldsbevakningen
dokumenteras för att underlätta uppföljning och visa hur ni tänkte när de togs
fram. Arbetet med att ta fram dem genomförs med fördel i olika grupper inom
företaget för att sedan sammanställas i energigruppen. Omvärldsbevakningen
och intressentanalysen ligger till grund för företagets ambitioner och
inriktning på energiarbetet.

Omvärldsbevakning
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Figur 2 Exempel på intressentanalysmodell

Kunder

Medarbetare

Leverantörer

Företaget

Myndigheter

Ägare

Det kan också vara dags att se över det arbete som gjorts i företaget med att
strukturera och systematisera energiarbetet. Troligen har ni kommit så långt
att det är dags att fundera över hur ni ska ta det vidare. Om ni inte redan har
ett ledningssystem (miljö, kvalitet, energi – ISO, EMAS, FR2000 eller något
annat) så kan det vara den naturliga stegringen i arbetet. För att komma vidare
är nästa steg att skaffa standarden som är knuten till det ledningssystem som
ni väljer att gå vidare med och se vad som redan är gjort. Troligen kommer ni
att bli positivt överraskade!
Har ni redan ett ledningssystem inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö är det
lämpligt att ni integrerar alla delarna i ett gemensamt ledningssystem, ett så
kallat verksamhetsledningssystem.
Högsta ledningen är ansvarig för att ledningssystemet är effektivt och
funktionellt. De ska även vara engagerade och se till att energifrågan får den
uppmärksamhet som den förtjänar utifrån organisationens förutsättningar.

Strukturera
Följer ni löpande upp handlingsplanen och
resultatet av genomförda åtgärder?
I ett utbyggt ledningssystem behövs en dokumenterad genomgång av
hur efterlevnaden av lagstiftningen ska ske med ett bestämt intervall.
Handlingsplanen behöver också löpande följas upp för att se om åtgärderna
blir utförda i tid. Utvärderingen är ett viktigt verktyg för ledningen som har
det övergripande ansvaret.
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Har ni en process i organisationen som låter intresserad personal
delta och bidra i arbetet med att förbättra energiprestandan?
De som arbetar i företaget ska också kunna lämna synpunkter på förbättringar
inom energiarbetet. Detta kan göras på olika sätt, en del företag har till
exempel tipslådor där förbättringsförslag kan lämnas in. Det finns också en
stående punkt på agendan för personalmöten.
Ditt företag ska också inkludera de som arbetar på uppdrag av företaget. Det kan
vara inhyrd personal, konsulter, servicepersonal och entreprenörer av olika slag.
Beroende på hur deras arbete kan påverka energianvändningen ska de vara
medvetna om hur ert företag ser på energifrågor och vad som förväntas av dem.
Detta gäller även vid upphandling av produkter/tjänster. Om energiaspekten
är ett av urvalskriterierna när energikrävande utrustning köps in eller när
entreprenörer ska arbeta med utrustning som påverkar energianvändningen
inne på företaget, till exempel vid service och underhåll, så måste
entreprenörerna bli informerade om detta.
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Revideras rutiner kopplade till energiarbetet regelbundet?
I detta steg ska du ha de flesta rutinerna som kan påverka ditt energiarbete på plats,
till exempel energimål, utbildning, internrevision (läs mer nedan), avvikelsehantering, styrning av redovisande dokument samt genomgångar till ledningen.
Det krävs dokumenterade rutiner på de områden där avsaknaden kan leda till
att energiarbetet inte fungerar bra. Det krävs också dokumenterade rutiner för
konstruktion och inköp av utrustning som använder mycket energi.
Alla rutiner ska revideras regelbundet. Ett vanligt intervall är en gång per
år. Då sker en genomläsning av rutinen och eventuella förändringar justeras.
Viktiga förändringar förs in direkt när de sker.

Genomför ni internrevision av ert energiarbete? Kan ni säkerställa
att de interna revisionerna genomförs objektivt och opartiskt?
Under detta steg behöver du planera för att utföra interna revisioner på ditt
företag. För att veta frekvensen för hur ofta man som företag ska utföra
internrevisioner är det bra att ta fram en plan. Planen behöver sträcka sig
över minst tre år för att ge en bra överblick, se tabell 11.
Tabell 11 Exempel på enkel plan för internrevision
Område

Frekvens

År

År

År

Lager/förråd

Vartannat år

2018

2020

2022

Produktion linje 1

Varje år

2017

2018

2019

Produktion linje 2

Vartannat år

2018

2020

2022

Inköp

Vartannat år

2018

2020

2022

Lagar och andra krav

Varje år

2017

2018

2019

Interna revisioner är ett viktigt element för att kontrollera att ett ledningssystem fungerar som det ska och att det är effektivt. Revisionen bör ske av
en person (intern revisor) som inte jobbar inom den del av verksamheten som
ska revideras, eller inte är direkt beroende av de aktiviteter som sker där.
Det betyder att det normalt behövs mer än en internrevisor i ett företag. Du
behöver fundera över vilka som ska utföra intern revision av ditt energiarbete,
det vill säga vem eller vilka ska kontrollera att ledningssystemet fungerar
som det ska och att det är effektivt. Antingen måste den egna personalen
utbildas i interna revisioner eller så köper ni in den tjänsten. De avvikelser som
identifieras vid revisionen ska följas upp och lämpliga korrigerande åtgärder
ska genomföras.
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För att den interna revisionen ska uppfattas positivt så är det viktigt att syftet
med den presenteras på ett sätt som väcker engagemang och intresse. En rätt
genomförd intern revision ska uppfattas som ett trevligt och meningsfullt
samtal där man tillsammans hittar vad som behöver förbättras i det dagliga
arbetet. Även goda exempel är viktiga att identifiera.

Tips!
Man behöver inte kalla revision för just revision. Man kan exempelvis prata om
förbättringsdagar, det kan ge mer positiva associationer!
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Ett mindre företag som har kommit igång med att arbeta strukturerat inser ofta att
det finns många små och stora vinster med detta arbetssätt. Att snegla på hur ett
ledningssystem är uppbyggt och vilka områden som lyfts fram där kan inspirera
och ge arbetet en skjuts framåt. Att testa förbättringsdagar kan ytterligare sätta
fokus på området och få ledningen engagerad.
Ett medelstort företag som arbetar strukturerat med energifrågan och regelbundet
genomför förbättringsdagar/interna revisioner har ofta en engagerad ledning och
personal som bidrar på olika sätt. En del kanske sitter med i de arbetsgrupper som
finns, en del lämnar förslag inom ramen för förslagsverksamheten. Energiaspekten
är en naturlig och viktig del i det vardagliga arbetet.

Uppföljning
Företagsledningen behöver granska att energiarbetet fungerar på ett bra
och effektivt sätt och vid behov förändra det. Utvärderingen i detta steg i
processen liknar i stort den som finns beskriven i olika standarder, bland annat
energiledningsstandarden. Det handlar bland annat om att säkerställa att de
lagar och andra krav som berör företaget följs.

Energiarbetet och tillsynen
Har ni ett energiledningssystem finns troligen det mesta som tillsynsmyndigheten vill veta redan dokumenterat. Var beredd på att tillsynsmyndigheten
kan fråga efter måluppfyllnad, nyckeltal, uppföljning av handlingsprogram
kopplade till energikartläggningen med mera.

Tips till tillsynsmyndigheten
Har företaget ett miljö- eller energiledningssystem? Samordna i så fall tillsynen av
egenkontrollen med ledningssystemet.
Det som går att fråga efter är bland annat resultat av den interna revisionen,
vilka brister som identifierats och hur väl de är omhändertagna. Hur ser handlingsprogrammet ut som baseras på energikartläggningen? Hur väl följer de målen
och nyckeltalen?

Summering av Steg 4
•
•
•
•
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Handlingsplanen och åtgärder följs löpande upp.
Interna revisioner genomförs.
Det finns en fast organisation kring energi på alla plan i företaget.
Intresserad personal kan på olika sätt engagera sig i energiarbetet.
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Denna produkt är framtagen inom projektet Incitament för energieffektivisering, som ska stötta de små och medelstora företag som
omfattas av miljötillsyn i arbetet med energieffektivisering. För att
göra det har metodstöd tagits fram som innehåller branschvisa
vägledningar för bästa teknik, en guide för bättre åtgärdsplaner
och en vägledning för strukturerat och systematiskt energiarbete.
Utöver detta finns även filmer som visar på goda exempel inom
energieffektivisering. Metodstöden ska vara ett stöd för företagen i
energiarbetet, oavsett hur långt de har kommit, och kan även vara till
nytta för företag som inte omfattas av miljötillsyn.
Metodstöden finns på www.energimyndigheten.se/metodstod
Projektet Incitament för energieffektivisering medfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

I samverkan med

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator @ energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

