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Generaldirektören har ordet
Sommaren 2018 sken solen varmt och länge över Sverige. Vi lanserade Solelportalen
som en hjälp till alla som vill använda solceller för att producera el. Den blev välbesökt
från start!
Vi har tagit fram en förstudie om att Gotland kan bli föregångare i att ha ett förnybart,
hållbart och robust energisystem, bland annat genom utvecklade samarbetsformer, nya
affärsmodeller och helhetssyn.
Nu håller det på att bli möjligt att tillverka stål utan att använda fossil energi. 2018
lämnade vi 528 miljoner kronor i stöd till projektet Hybrit för att bygga två pilot
anläggningar, och SSAB, LKAB och Vattenfall finansierar resten av kostnaderna. Det
är vanligt att näringslivet och staten samfinansierar när det gäller att pröva sig fram
med nya innovationer.
Under året kom ett EU-direktiv om nätverk och informationssäkerhet, och Energi
myndigheten är tillsynsmyndighet för leverantörer inom den svenska energisektorn.
Vi kommer därmed att se till att de arbetar systematiskt för att skydda sig mot
dataintrång.
I oktober lanserade vi en fjärde cleantech-hubb, denna gång i New York, tillsammans
med Svensk-amerikanska handelskammaren. Det här är ett sätt att underlätta för
svenska företag med energiinnovationer att nå en internationell marknad.
Inom det Nationella regionalfondsprogrammet arbetar vi för att hjälpa små och medel
stora företag att energieffektivisera. 2018 hade vi 10 olika projekt och 35 olika nätverk
igång, och de 403 företag som fått stöd att göra en energikartläggning har upptäckt att
de tillsammans kan spara mer än motsvarande energianvändningen i hela Munkfors.
Samordningsuppdraget om att ställa om transportsektorn till fossilfrihet, SOFT,
fortsatte bra under året. Vi har ett gott samarbete i genomförandet ihop med
Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket.
Hösten 2018 tillträdde jag som generaldirektör för Energimyndigheten, och konsta
terade genast att vi är inne i ett mångfacetterat och kraftfullt arbete för att nå de
energipolitiska målen och förverkliga den stora energiöverenskommelsen. Under
2019 fortsätter vi det intensiva arbetet för att bidra till ett hållbart energisystem.

Robert Andrén
Generaldirektör
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Så hittar du i årsredovisningen
Här i början av vår årsredovisning beskriver vi några av de viktigare händelserna och
resultaten under året som gått.
Energimyndighetens resultatredovisning beskrivs därefter i fem kapitel, se sidan 19 och
framåt. Där svarar vi på de återrapporteringskrav som finns i vår instruktion och vårt
regleringsbrev samt beskriver och analyserar verksamhetens resultat. En överblick av
resultat från myndighetens internationella arbete finns på sidan 92 och framåt.
I slutet finns en fullständig sammanställning av uppgifter i instruktion och regleringsbrev samt var i årsredovisningen genomförandet av dessa uppgifter redovisas.
I kapitlet Finansiell redovisning på sidan 115 och framåt finns de finansiella delarna,
inklusive resultat- och balansräkning och anslagsredovisning.
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Vi redovisar så här
För varje verksamhetsområde redovisar vi ett urval av väsentliga prestationer
som genomförts under året. Dessa benämns delområden och avser alltså våra så
kallade prestationer enligt den uppställning med verksamhetslogik och effektkedjor
som Energimyndigheten använder.
Vi redovisar prestationers volym antingen som antal eller innehåll i prestationen. När
prestationers volym redovisas som innehåll blir det ibland svårt att göra jämförelser
mellan år. I de fallen kommenterar vi det redovisade resultatet genom att analysera det
och sätta in det i ett sammanhang.
För vart och ett av delområdena redovisas myndighetens kostnader. Kostnaderna
inkluderar direkta kostnader samt kostnader för nedlagd tid inklusive påslag för
overheadkostnader.
Tabell med myndighetens totala intäkter och kostnader intäkter per verksamhetsområde
finns redovisade på sidan 20–21.
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Kort om Energimyndigheten
Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har
låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat. Det innebär att vi:
•

tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll,
företag och myndigheter,

•

ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens
fordon och bränslen,

•

ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer,

•

deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen,

•

hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter,

•

tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges officiella
statistik på energiområdet.

Energimyndigheten finns i Eskilstuna, förutom enheterna resurseffektiva produkter och
Testlab, som finns i Stockholm.
Antalet anställda i tjänst vid årets slut var 415.
Under året har verksamhetens kostnader uppgått till 669 miljoner kronor.
Transfereringar, framför allt i form av ekonomiskt stöd till energiforskning och
innovation, har betalats ut med 3 054 miljoner kronor.
Vår verksamhet finansieras i huvudsak av anslag.
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Året i korthet 2018
Januari
Företagsnätverk över hela landet är igång och energieffektiviserar
Energimyndighetens projekt ”Nätverk för energieffektivisering” har gjort att 312 företag i 38 nätverk över hela landet nu arbetar med energieffektivisering i nätverksform.
Majoriteten av företagen i nätverken har genomfört energikartläggningar med stöd från
nätverkens energiexperter. Nästa steg för företagen är att börja genomföra åtgärder.
Projektet är ett av 13 EU-finansierade projekt som ska hjälpa små och medelstora
företag att energieffektivisera.
BeBo och BeLok bidrar till energieffektiva fastigheter
En av Energimyndighetens satsningar för en minskad energianvändning i byggnader är
finansieringen av innovationsklustren BeBo och BeLok. Nätverken samlar fastighetsägare inom flerbostadshus respektive lokalfastigheter och ska genom en ökad beställarkompetens leda till att energieffektiva system, tekniker, metoder och produkter kommer
ut på marknaden. En ny utvärdering av BeBo och Belok visar att arbetet i nätverken
lett till faktiska energieffektiviseringar och att intresset för nätverken är högt bland
medlemmarna.
Energimyndigheten och fem sektorer ska samverka för
energieffektivisering
Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från
näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget Sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som
kommer ligga till grund för det fortsatta och långsiktiga arbetet. Strategier ska tas fram
inom följande sektorer: Fossilfria transporter, Produktion i världsklass, Framtidens handel
och konsumtion , Resurseffektiv bebyggelse samt Flexibelt och robust energisystem.

Februari
Rivstart för första satsningen inom Industriklivet
Det första beslutet i regeringens långsiktiga satsning Industriklivet, som Energimyndigheten ansvarar för, blir klart. Projektet som fått stöd är en genomförbarhetsstudie inför en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion, HYBRIT. Stödet från
Energimyndigheten uppgår till 9,7 miljoner kronor. Industriklivet ska bidra till att
minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser.
Toppnotering för elproduktionen och nettoexporten av el under 2017
Under år 2017 hade Sverige ovanligt hög elproduktion, den näst högsta historiskt sett.
Nettoexporten var den tredje största någonsin. Vindkraften producerade mer än tidigare år och kärnkraften hade hög produktion trots stängning av en reaktor. Samtidigt
var elanvändningen i det närmaste oförändrad i förhållande till året innan. Det visar
Energimyndighetens elstatistik för helåret 2017.
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Mars
Forskning ska ge resurseffektiva datacenter
Energimyndigheten beslutar att medfinansiera ett nationellt forskningscentrum –
Cloudberry Datacenters, med 20 miljoner kronor. Centret, som drivs av Luleå tekniska
universitet, ska bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom datacenterområdet.
Kraftig ökning av nätanslutna solcellsanläggningar
Statistik från Energimyndigheten visar att antalet nätanslutna solcellsanläggningar har
ökat med drygt 52 procent mellan åren 2016 och 2017. Nästan hälften av den installerade
effekten i Sverige finns att hitta i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län.

April
Så ska Gotland visa vägen i energiomställningen
Det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland med hjälp
av bland annat ökad produktion av förnybar el och ökad elektrifiering i flera sektorer,
visar Energimyndighetens förstudie, som tagits fram på uppdrag av regeringen. Men
det kommer att kräva nya tekniker, nya affärsmodeller, nya regelverk, och inte minst ett
stort samarbete mellan det privata, det offentliga, och de enskilda medborgarna.
Nytt stöd för energieffektivisering i industrin
Utlysningarna inom programmet Energisteget, ett nytt program för energieffektivisering
i industrin, öppnar. Programmet omfattar 125 miljoner kronor och ger stora industriföretag möjlighet att söka medel för projektering eller investering i energieffektiviserande
åtgärder. Energisteget ska bidra till att nå energiöverenskommelsens mål om 50 procent
effektivare energianvändning år 2030. Industrin står för en stor del av Sveriges totala
energianvändning och särskilt utvalda i programmet är industriell verksamhet från gruvtill tillverkningsindustrin. För att kunna söka stöden krävs att företaget genomfört en
energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL).

Maj
Belysningsutmaningen i mål – nu börjar arbetet
Den internationella satsningen Global Lighting Challenge har nu nått målet om
10 miljarder energieffektiva belysningslösningar. I Sverige avslutas samtidigt
Belysningsutmaningen som givit tuffa åtgärder och ny kunskap kring belysning.
Energimyndigheten kommer att fortsätta arbeta med nätverket som byggts upp under
Belysningsutmaningen och exempelvis arbeta med att förbättra upphandlingar.
Världens energiaktörer samlas i Malmö
Nordic Clean Energy Week, den 21–25 maj, samlar energiministrar och branschaktörer från hela världen i Malmö och Köpenhamn för att diskutera och sprida framtidens energilösningar. Energimyndigheten är med och anordnar veckan och står som
arrangör för två av de fem så kallade arenorna med heldagsarrangemang kring ett tema.
Energimyndighetens arenor är Smart Industry och Sustainable Heating and Cooling,
två områden där Sverige kommit väldigt långt.
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Juni
Goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem
Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem som
både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Men för att
lyckas krävs mer långsiktiga spelregler och tillståndsprocesser, samt öppenhet för nya
affärsmöjligheter. Det konstaterar Energimyndigheten i sin rapport ” Vägen till ett
100 procent förnybart elsystem”.
Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter
Landets kommunala energi- och klimatrådgivare går ihop för att öka kunskapen
om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner,
organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer
och hållbara transporter av sin kommun. Det är tredje året som Energimyndigheten
tillsammans med energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla
energi- och klimatrådgivare. Anledningen är att öka takten för att nå de energi- och
klimatpolitiska målen.

Juli
Minskad tillförsel av energi medan användningen ökar
Energimyndigheten publicerar sin kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning
och energitillförsel för perioden 2017–2021. Den totala tillförseln av energi i Sverige
väntas minska från 600 till 583 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Augusti
Tillsynsmyndighet för informationssäkerhet inom energisektorn
Den 1 augusti träder Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och
digitala tjänster samt dess förordning i kraft. Syftet är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster. Det gäller inom
sektorerna; energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och
sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur och digitala
tjänster. Energimyndigheten är utsedd tillsynsmyndighet inom energisektorn.
Stort intresse för stöd till solelprojekt
Många vill driva forsknings- och innovationsprojekt kring solceller och termisk solkraft. Totalt söktes 152 miljoner kronor i stöd under våren för att studera hur Sverige
kan få mer solel och ta fram nya innovationer. Energimyndigheten beviljar stöd till
10 projekt som kommer att dela på totalt 30 miljoner kronor. De projekt som får stöd
kommer bland annat studera vilka hinder och möjligheter som ägare till olika typer av
fastigheter upplever för att installera solceller och utveckla en prototyp för extremt lätta
och flexibla tandemsolceller som ger hög effektivitet till låg kostnad.
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September
Robert Andrén ny generaldirektör och Energimyndigheten frar 20 år
Den första september får Energimyndigheten en ny generaldirektör, Robert Andrén.
– Det är med stolthet och stor förväntan jag tagit mig an uppdraget att leda Energimyndigheten. Vi har en central roll i omställningsarbetet och vårt fortsatta arbete
kommer att vara oerhört viktigt om vi ska nå fram till ett hållbart samhälle, säger
Robert Andrén.
Samma månad firar Energimyndigheten 20 år. Från en nischad myndighet verksam i en
ganska smal sektor, till en nyckelspelare i viktiga hållbarhetsfrågor som involverar hela
samhället. Det är ett sätt att beskriva den myndighet som i 20 år haft i uppdrag att driva
på omställningen till ett hållbart energisystem.

Solelportalen guidar konsumenter som funderar på att skaffa solceller
Energimyndigheten lanserar en ny webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig
och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en
installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på detta sätt
underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

Oktober
Energimyndigheten inviger ny Cleantech Hubb i New York
I oktober lanserades ytterligare en Cleantech-hubb, denna gång i New York och i
samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Den nya hubben
kommer att vara en del av Gateway – en innovationsplattform och fysisk mötesplats i
New York för svenska och amerikanska tillväxtföretag och internationella storbolag.
Tre ytterligare hubbar finns sedan tidigare i San Francisco, London och Shanghai.
Syftet med Energimyndighetens Cleantech-hubbar är att stötta svenska företag med
energiinnovationer att nå ut på en internationell marknad.
Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad
Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en
hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin kommer bland annat att undersöka hur vindkraftsutbyggnaden hanteras i dag och ta fram förslag på vad som skulle kunna utvecklas för att göra en hållbar storskalig utbyggnad möjlig. I uppdraget ingår även att titta
på olika möjliga utbyggnadsscenarier.

November
Fler söker elbusspremie
Intresset för elbussar är stort. Antalet ansökningar om elbusspremie har ökat betydligt
sedan förutsättningarna för stödet förändrades. Nu kan fler söka stödet och de faktiska
merkostnaderna för en elbuss täcks av premien. Syftet med premien är att få ut fler
elbussar på marknaden.
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11 forskningsprojekt ska bidra till att nå ett fossilfritt fyg
Ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter och kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion, det är några av de projekt som ska bidra till att nå ett fossilfritt flyg.
Totalt får elva projekt dela på cirka 34 miljoner kronor. Projekten får finansiering av
Energimyndigheten genom regeringsuppdraget att främja hållbara biobränslen för flyg,
där företag, universitet och högskolor, institut och andra aktörer kan söka stöd för att
utveckla nya lösningar.

December
Skärpta energikrav för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar
Under december röstade EU igenom reviderade ekodesignförordningar för belysning,
bildskärmar samt kylar och frysar. Nu skärps inte bara kraven på produkternas högsta
tillåtna energianvändning. Dessutom införs nya krav på resurseffektivitet som ska
underlätta produkternas reparerbarhet, återanvändning och återvinning.
108 miljoner till energi- och klimatomställning i offentlig sektor
Energimyndigheten har beviljat stöd på 108 miljoner kronor för att driva på energioch klimatarbetet i offentlig sektor. Stödet är fördelat på 50 olika projekt med fokus på
fysisk planering, transporter och upphandling. Gemensamt för projekten är att de ska
stärka offentliga organisationers förmåga att integrera energi- och klimataspekter i det
strategiska och långsiktiga arbetet.
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Våra medarbetare är engagerade
Våra medarbetare upplever att de har utvecklande och engagerande arbetsuppgifter
som bidrar till samhällsutvecklingen. Vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, får
efterfrågad kompetens vid rekrytering, personalomsättningen är låg och vi klarar våra
uppdrag.

Personalen i siffror
Vid årets slut var antalet anställda 433 (en ökning om 26 personer jämfört med
2017), varav 388 tillsvidareanställda. Andelen kvinnliga medarbetare var 62 procent
och andelen män 38 procent. I chefsgruppen är 56 procent kvinnor och 44 procent
män, och Energimyndighetens ledningsgrupp består av fem män och tre kvinnor.
Utbildningsnivån är hög med 90 procent akademiker. Medelåldern vid myndigheten
är 45 år. Under året har 35 tillsvidareanställda slutat och personalomsättningen var
9,7 procent (inklusive tidsbegränsade anställningar och pensionsavgångar).
Medelålder alla anställda vid Energimyndigheten
2016

2017

2018

Män

45

46

46

Kvinnor

43

44

44

Totalt

44

45

45

Kompetensförsörjning
Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens är avgörande för att
Energimyndigheten ska uppnå verksamhetsmålen. För att säkerställa rätt kompetens på
kort och lång sikt genomför vi kompetensanalyser som utgår från våra mål och uppdrag. Det ger ett underlag för utvecklingsinsatser och rekryteringsbehov.
För att säkerställa rätt kompetens och minimera risken för diskriminering, använder
vi en särskild modell för kompetensbaserad rekrytering. Det finns ett stort intresse för
våra lediga tjänster och det är generellt hög kvalitet i urvalet. En av våra bästa rekryteringskanaler är vår externa webb. Vi har svårare att rekrytera senior spetskompetens,
vilket vi delar med många andra myndigheter.
För att behålla kompetens ser vi positivt på och uppmuntrar intern rörlighet. Det innebär utvecklingsmöjligheter för medarbetare, och är samtidigt en bra lösning för myndigheten att återbesätta vakanser inom det begränsade ekonomiska utrymmet.
Under året har en ny modell för introduktion implementerats. Den innebär att en
nyanställd sina första två veckor genomgår ett introduktionsprogram som bland annat
säkerställer den grundläggande informationen om myndigheten.
Vi erbjuder alla medarbetare olika utbildningar som stöd i arbetet och i rollen som
statstjänsteman. Utbudet av utbildningar varierar och bestäms utifrån myndighetens
och medarbetarnas behov samt den tekniska utvecklingen. För att främja överföring
av kompetens arrangeras löpande lunchseminarier om aktuella ämnen och projekt.
Det finns också nätverk för förbättringsledare och projektledare.
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Energimyndigheten ingår i samarbetet Rörlighet i staten. Syftet med samarbetet är
ökade möjligheter till kompetensutveckling, rörlighet mellan myndigheter och att visa
att staten är en attraktiv arbetsgivare. Under året har vi lånat in en medarbetare från en
annan myndighet. Genom samarbetet erbjuder vi också mentorskap för både chefer och
medarbetare, chefsutveckling, ledarskap för icke chefer, seminarier och flera professionella nätverk med olika inriktning. Många av våra medarbetare deltar i och uppskattar
dessa program, utbildningar och nätverk.

Ledarskap och medarbetarskap
Utvecklingsinsatser för våra chefer har fortsatt under 2018 och bygger på vår ledaridé.
Vi har genomfört ett internat som hade fokus på innovationsperspektiv i ledarskapet,
verksamhetsfrågor och framtidens Energimyndighet. Två utbildningsdagar om jämställdhet och arbetsrätt samt en workshop om rehabiliteringsansvar har också genomförts. Dessutom gavs nio halvdagar med arbetsgivarfrågor.
Arbetet med att etablera medarbetaridén har fortsatt. I år har vi sett över våra lönekriterier, och medarbetaridén är nu våra lönekriterier. Syftet är att vår ledar- och medarbetaridé ska vara tydlig kompass för förväntningarna att bidra till myndighetens mål. Vi har
fortsatt att erbjuda utbildning med syfte att utveckla det personliga medarbetarskapet.
Våra medarbetardagar har i år handlat om verksamhetens, arbetssättets och medarbetarnas utveckling under myndighetens 20 år. Vi ser idag ett stort medarbetarengagemang
och medarbetare som tar ansvar för både verksamhetens och sin egen utveckling.

Arbetsmiljö och hälsa
Vi jobbar systematiskt för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. Under året har vi
fortsatt med hälsofrämjande insatser för att hitta balans i tillvaron, stärka hälsan,
och förebygga stressreaktioner. Vi har nära samarbete med företagshälsovård och
lokala idrottsföreningar. Vi erbjuder gratis motionssimning i badhuset och tillgång till
massage på arbetsplatsen. Vi har fortsatt att erbjuda medarbetare att teckna avtal om
förmånscykel för att uppmuntra till vardagsmotion. Vi har även myndighetscyklar att
låna under dagtid.
Under 2018 har vi fortsatt erbjuda utbildningen stressfri produktivitet. Våra medarbetare har fått verktyg och arbetssätt för att kunna planera och prioritera bättre, samt
bli medveten om och eliminera tidstjuvar och stressande stimuli. Utbildningen är
mycket uppskattad och hittills har ca 65% av medarbetarna deltagit.
Årets medarbetarundersökning har som tidigare år haft högt deltagande, med en svarsfrekvens om 92%. Områdena arbetsklimat, mål och vision samt ledarskap ligger över
målvärdet och har ytterligare förbättrats, särskilt ledarskap. Ett förbättringsområde är
hur vi är organiserade, och det efterfrågas tydlighet gällande ansvaret för olika frågor.
I medarbetarundersökningen ställdes också en fråga om vårt nya aktivitetsanpassade
arbetssätt och våra nya lokaler. De flesta svarar att man förstår och kan anamma arbetssättet, man trivs i lokalerna, och vår arbetsmiljö erbjuder bra möjligheter till samarbete
och kontakt med andra.
Som ett led i effektiv verksamhet och administration har digitalisering av friskvårdskvitton införts.

14

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

Sjukfrånvaro
Ledningsgruppen och myndighetens centrala samverkansgrupp CESAM följer utvecklingen av myndighetens sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron ligger på en jämn nivå i
jämförelse med tidigare år, även om långtidssjukfrånvaron har sjunkit. Ungefär 60 procent av långtidssjukskrivningarna är arbetsrelaterade och resterande beror på andra
(medicinska och kombinations-) orsaker. Vi fortsätter att följa upp, analysera och arbeta
med förebyggande insatser.
Sjukfrånvaro (procent)

Alla

2016

2017

2018

3,4

3,9

4,0

Kvinnor

4,3

4,5

4,9

Män

2,2

2,9

2,6

–29 år

6,1

4,9

3,8

30–49 år

3,1

3,8

4,2

50 år–

3,6

3,9

3,6

70,2

74,0

69,0

Långtidssjuka (Andel av total sjukfrånvaro)

Vårt arbete med jämställdhet och mångfald1
Under året har vi startat en stor satsning med utbildning i jämställdhet, mångfald och
inkludering. Samtliga medarbetare ska deltaga i utbildningen. Uppstart skedde med en
heldag för alla chefer och innehållet var ämnet i ett ledarperspektiv.
Vi deltar i olika externa grupper, till exempel nätverk för ökad jämställdhet som samordnas av Elsäkerhetsverket. Myndighetens övriga engagemang i jämställdhet beskrivs
i respektive kapitel.
Vi ser en stor tillgång i de medarbetare som är hos oss som praktikanter och moderna
beredskapsarbetare. Det har varit sju respektive en som vi berett arbete under året.

Vårt arbete med kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling2
Energimyndigheten har under året arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av lagen om offentlig upphandling. Myndigheten har
inte många upphandlingar över tröskelvärdet där det föreligger behov av att särskilt
beakta arbetsrättsliga villkor. Dock ska vi alltid efterleva kraven i LOU och för att
säkerställa att denna fråga beaktas vid nya upphandlingar så finns den med som en
punkt i den checklista som alla upphandlare använder. Under 2018 har det dock funnits en upphandling där detta har varit aktuellt att beakta och det är en upphandling
avseende lokalvård, då lokalvård tillhör en av de branscher där det har funnits problem
med att följa arbetsrättsliga villkor.

1

Återrapporteringskrav jämställdhet enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens
energimyndighet, dnr M2018/01881/Ee.

2

Återrapporteringskrav offentlig upphandling enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende
Statens energimyndighet, dnr M2018/01881/Ee.
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Vår verksamhetsutveckling fortsätter
Hållbar och miljömedveten utveckling
Under året har vi fortsatt att utveckla vårt hållbarhetsarbete och integrera hållbarhetsperspektivet i vårt ledningssystem. En hållbarhetspolicy har arbetats fram och beslutats,
vilket är ett viktigt led i det utvecklingsarbetet. Hållbarhetspolicyn beskriver de övergripande intentionerna med vårt hållbarhetsarbete och beaktar alla tre dimensioner av
hållbarhet.
All verksamhet inom Energimyndigheten har på något sätt, direkt eller indirekt, påverkan på de globala hållbarhetsmålen som FN beslutat om i Agenda 2030. Vi arbetar för
att integrera hållbarhetsmålen när vi utför våra uppdrag och utvecklar vår verksamhet.
För att möjliggöra detta på ett effektivt sätt har en hållbarhetsgrupp etablerats på
myndigheten där varje avdelning finns representerad.
Vi har under året varit fortsatt delaktiga i den externa myndighetssamverkan som sker
kopplat de globala hållbarhetsmålen och deltagit med en representant i den operativa
arbetsgruppen som är knuten till GD-forum.
Som ett led i att integrera hållbarhetsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi genomfört
en kartläggning av hållbarhetspåverkan i ett urval av processer. Syftet med arbetet är att
identifiera var i respektive process påverkan är störst och vilka eventuella förbättringar
som kan genomföras för att öka vår positiva hållbarhetspåverkan.
I syfte att leva som vi lär har vi certifierat vårt ledningssystem enligt energiledningsstandarden ISO 50001. Vi har även utökat vår befintliga ISO 14001-certifiering till att
inkludera vår indirekta miljöpåverkan. För vårt kontor i Eskilstuna har det under året
genomförts arbete för att optimera energianvändningen i våra nya lokaler. En första
energiberäkning färdigställdes under april och åtgärder har sedan löpande genomförts.
Utöver det har en första etapp av solpaneler installerats.
I redovisningen Vårt bidrag för hållbar utveckling – Agenda 2030 på sidan 99 kan du
läsa hur vår verksamhet bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Lärande organisation
Vårt Kunskapstorg erbjuder möjlighet till kunskapsspridning och kunskapsdelning.
Många lunchseminarier genomförs där vi själva eller aktörer i energisystemet berättar
om olika verksamhet för att nå de energipolitiska målen. Närvaron vid dessa tillställningar har ökat markant. Med placering mitt i våra lokaler möjliggör Kunskapstorget
även spontan närvaro vid seminarierna.
En levande kultur
Vårt aktivitetsbaserade arbetssätt i våra nya lokaler där alla delar är gemensamma innebär att vi måste förhålla oss till varandra på ett annat sätt än tidigare. Inom ramen för
ständiga förbättringar har vi arbetat kontinuerligt i hela organisationen med att anpassa
och förbättra oss. I dialogform har vi arbetat med olika dilemman som kan uppstå på en
arbetsplats. En metod för att säkerställa att samtliga medarbetare blir hörda har också
tagits fram.
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Vi har också erbjudit och genomfört fördjupad introduktion till nyanställda med fokus
på vår kultur, våra uppdrag, medarbetaridén och ledaridén, vår egen och den statliga
värdegrunden samt vår verksamhetsstrategi. Utbildningen innebär aktivitet och ställningstaganden från deltagarna.

Processer stärker föde och kvalitet i handläggningen
Processer är det arbetssätt på vilket myndigheten genomför de uppgifter och uppdrag
som åligger oss, och som syftar till att vara ett stöd för att genomföra våra uppgifter
på ett strukturerat och enhetligt sätt. Energimyndigheten har utvecklat processen för
Marknadskontroll av energirelaterade produkter. Myndigheten har även arbetat aktivt
med att implementera och vidareutveckla den visuella och interaktiva processen för det
nationella regionalfondsprogrammet. Processen innebär en kvalitetssäkring och underlättar arbetet med handläggningen samt ligger till grund för fortsatt förbättringsarbete.
Det har under året även genomförts kompetensutveckling för facilitatorer som ska
stödja arbetet med myndighetens metod för processutveckling.
Via pilotuppdrag har myndigheten utvecklat funktioner för att visualisera och för att
göra processerna interaktiva på myndighetens interna webbplats som kallas Insidan.
Där finns även alla rutiner, mallar och checklistor.

Ny förvaltningsmodell växer fram och testas
Under året har utvecklingsarbetet för att ta fram en ny förvaltningsmodell fortsatt.
Utgångspunkten är att utgå från myndighetens nuvarande modell, PM3, och anpassa
den till ett processorienterat arbetssätt inklusive en processorganisation. Under året
har bland annat förvaltningsledningen och tre styrgrupper formerats samt arbetsformer
tagits fram.

Regeringsuppdrag sammanfaller med utvecklingsarbetet
Under året har regeringsuppdraget ”Effektiviseringsinsatser inom statsförvaltningen”
genomförts och rapporterats. Myndigheten fick i uppdrag att göra särskilda satsningar
på effektiviseringar i verksamheten under 2018 i syfte att förbättra resultaten i kärnverksamheten. Redan i november 2017 initierade myndigheten ett internt utvecklingsarbete av tre huvudprocesser inom processområdet som hanterar myndighetsutövning
och tillsyn. Eftersom regeringsuppdraget låg väl i linje med utvecklingsarbetets syfte
och mål, sammanfördes dessa två till ett gemensamt uppdrag.
Utvecklingsarbetet har bland annat resulterat i:
•

förslag till förbättringsområden för huvudprocessen ”Hantera rapportering/
deklaration”. Förbättringsområdena utgår från kundernas krav och förväntningar utifrån genomförda intervjuer. Genomförda förbättringar förväntas göra
det enklare för kunderna, minska den onödiga efterfrågan och därmed minska
handläggningstiden för hantering av rapporteringar och deklarationer.

•

identifiering av generiska aktiviteter/moduler som standardiserar och kvalitetssäkrar våra arbetssätt. Detta är ett viktigt bidrag till konfigureringen av myndighetens nya ärendehanteringssystem och handläggarstöd.
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•

att myndighetens metod och verktyg för verksamhetsutveckling kunnat testas
och verifieras som ett ändamålsenligt sätt att utveckla gemensamma arbetssätt.
Verifiering av kundernas krav genom dialog och intervju var ett särskilt viktigt
och nytt inslag.

Ständiga förbättringar
Arbetet med de ständiga förbättringarna har fortsatt under året. Med många nya
förbättringscoacher i organisationen har behovet av att träna på olika förbättringsverktyg efterfrågats. Flera träffar med handfast genomgång och träning i verktyg har
genomförts.
Flera myndighetsövergripande arbetsgrupper för att hantera förbättringsarbetet i våra
lokaler har pågått under året. Åtgärder har genomförts för att till exempel förbättra
möjligheterna till samarbete. En avdelning har gjort ett omfattande arbete rörande medarbetar- och ledarskap i aktivitetsbaserat arbetssätt och tagit fram en aktivitetsplan.

Samverkan med Tillväxtverket och Verket för innovationssystem3
Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket har alla centrala roller för att genomföra regeringens politik inom de områden som nämns i uppdraget. Ett nära samarbete
är avgörande för att säkra bästa möjliga utfall för regeringens samlade insatser och för
att undvika överlapp mellan insatser.
Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket har på uppmaning av regeringskansliet
tagit fram en gemensam skrivelse som beskriver exempel på hur myndigheterna arbetar
för att undvika överlapp, skapa ökad tydlighet kring våra olika erbjudanden samt säkra
effektiva insatser. Skrivelsen innehåller också exempel på några av de samverkansforum på olika nivåer där de tre myndigheterna deltar.
Energimyndigheten gör efter dialog med övriga myndigheter bedömningen att samverkan mellan Energimyndigheten Vinnova och Tillväxtverket är ändamålsenlig och att
den fungerat väl under året.

3

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens energimyndighet, dnr M2018/01881/Ee.
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Energimyndighetens
resultatredovisning 2018
Energimyndighetens verksamhet är indelad i fem verksamhetsområden. I varje kapitel
redovisas Energimyndighetens uppdrag och resultat, som svarar mot uppgifter som
framgår av instruktionen och regleringsbrevet. Under varje verksamhetsområde redovisar vi ett urval av väsentliga prestationer som genomförts under året. Tabell med
myndighetens totala intäkter och kostnader per verksamhetsområde finns redovisade på
sidan 20–21.

Verksamhetsområden
I enlighet med ovanstående delar Energimyndigheten in sin verksamhet i följande
verksamhetsområden:
Verksamhetsområde
Energisystem
Energieffektivisering
Förnybar energi
Forskning innovation och kommersialisering
Klimat

Verksamhetområdenas andel av total kostnad
Klimat

Energisystem

5%
13 %

Forskning, innovation
och kommersialisering

41 %

29 %

12 %

Förnybar energi
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Intäkter och kostnader per
verksamhetsområde
Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

2018 (tkr)

Rapporterat utfall i resultaträkningen

Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter av anslag

592 019

Övriga intäkter

70 309

Kostnader

669 419

Uppbördsverksamhet
Intäkter

10 478

Överfört statsbudgeten

10 478

Transfereringar
Medel fr statsbudgeten

2 890 003

Övriga intäkter

164 286

Kostnader

2017 (tkr)

3 046 837

Rapporterat utfall i resultaträkningen

Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter av anslag

537 696

Övriga intäkter

60 736

Kostnader

608 756

Uppbördsverksamhet
Intäkter

2 458

Överfört statsbudgeten

2 784

Transfereringar
Medel fr statsbudgeten

2 217 666

Övriga intäkter

166 208

Kostnader

2016 (tkr)

2 416 266

Rapporterat utfall i resultaträkningen

Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter av anslag

495 921

Övriga intäkter

47 575

Kostnader

553 486

Uppbördsverksamhet
Intäkter

54 486

Överfört statsbudgeten

56 719

Transfereringar
Medel fr statsbudgeten

1 951 696

Övriga intäkter

121 494

Kostnader

2 111 279
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Fördelat på verksamhetsområden
Förnybar energi

Forskning, innovation
och kommersialisering

Klimat

159 973

61 625

257 647

29 661

30 088

21 850

16 590

1 219

194 622

82 519

275 850

31 055

5 529

1 480

3 469

5 529

1 480

3 469

1 109 667

1 382 571

1 109 667

1 512 520

190 708

Energisystem 1)

Energieffektivisering

83 113
562
85 373

207 057
33 390

190 708

130 896

233 942

Fördelat på verksamhetsområden
Energisystem 1)

Energieffektivisering

Förnybar energi

Forskning, innovation
och kommersialisering

Klimat

78 559

156 413

59 874

215 229

27 621

3 311

29 966

19 412

4 297

3 750

85 668

191 120

79 566

220 760

31 642

3 029

13 635

-17 502

3 295

3 029

13 961

-17 502

3 295

155 764

624 315

1 249 578

32 431

188 008

133 777

188 384

624 315

1 415 559

188 008

Fördelat på verksamhetsområden
Energisystem 1)

Energieffektivisering

Förnybar energi

Forskning, innovation
och kommersialisering

Klimat

76 197

133 864

61 112

190 271

34 477

2 671

16 622

17 993

8 086

2 203

82 903

157 861

81 664

195 884

35 174

4 739

334

46 099

3 314

4 739

2 621

46 045

3 314

196 393

398 466

1 152 591

35 224
231 406
1)

204 246

86 270
398 466

1 277 161

204 246

Verksamhetsområdet Energisystem kallades Energimarknad och försörjningstrygghet före 2017.

21

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

Energisystem
Energimyndigheten ska bevaka och analysera energimarknadernas och energisystemets utveckling och dess inverkan på och betydelse för miljö och klimat, näringslivets
konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten. Energimyndigheten ska även redovisa
vilket arbete som gjorts och hur Energimyndigheten avser arbeta med samhällsekonomiska analyser för att främja en kostnadseffektiv energipolitik.
Energimyndigheten ansvarar för officiell statistik inom ämnesområdet energi. Det
innebär att Energimyndigheten ansvarar för att statistiken är objektiv, dokumenterad
och kvalitetssäkrad. Vi ska även offentliggöra statistiken utan avgift och göra den tillgänglig i elektronisk form.4
Energimyndigheten ansvarar för att utveckla och samordna samhällets krisberedskap
och åtgärder för höjd beredskap inom energiberedskapsområdet. Energimyndigheten
ska även bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med
expertkompetens inom området. Energimyndigheten ska planera, samordna och vid
behov genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi.
Energimyndigheten är behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning5 samt ansvarig
för Sveriges olje- och drivmedelsberedskap6. Energimyndigheten är vidare tillsynsmyndighet inom energisektorn7 avseende informationssäkerhet för samhällsviktiga
och digitala tjänster.8
Kostnader per delområde inom Energisystem (tkr)
Delområde

2016

2017

2018

Utredningar och uppdrag

16 296

13 990

11 258

Officiell statistik

34 549

37 426

33 405

Trygg energiförsörjning

23 868

24 892

29 861

Summa

74 713

73 308

74 524

Ökningen inom delområdet för trygg energiförsörjning härleds främst till en generell förstärkning av
personella resurser. Skillnaden avseende utredningar och uppdrag beror främst på kalkyldifferenser
mellan hur man värderade timmar mellan åren 2017 och 2018.

Utredningar och uppdrag
Majoriteten av Energimyndighetens utredningar har på ett eller annat sätt kopplingar
till energisystemet men i de fall de också behandlar andra ämnesområden så som
försörjningstrygghet, energieffektivisering eller förnybar energi så återfinns de i andra
kapitel i årsredovisningen.

4

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

5

Lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

6

Lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja.

7

Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

8

http://www.energimyndigheten.se/systemsaker.
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Kortsiktiga prognoser och långsiktiga scenarier
Energimyndigheten har gjort två kortsiktiga prognoser över energianvändningen och
energitillförseln i Sverige. Den första sträcker sig till 20199 och den andra till 202110.
Prognoserna utgör underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter.
Under året har ett modellutvecklingsarbete för kortsiktsprognoserna påbörjats. Syftet
är att utreda om nya prognosmodeller kan skapa modeller som är mer tidseffektiva,
mindre personberoende men med samma kvalitét.
Energimyndigheten har under året påbörjat arbetet med långsiktiga scenarier över
energitillförsel och energianvändning som ligger till grund för Sveriges klimatrapportering. Scenarierna utgår från beslutade styrmedel till och med juni 2018.
Ett antal olika scenarier och känslighetsanalyser har gjorts. En slutlig rapport
kommer att vara klar våren 2019. Scenarierna bidrar till ökad kunskap om möjliga
utvecklingsvägar inom energisystemet.

Vi bevakar och sprider kunskap om energimarknaderna
I Energimyndighetens uppdrag ingår att bevaka och analysera energimarknaderna.
Det har under året skett en löpande marknadsbevakning genom Läget på de globala
energimarknaderna11 samt Läget på biobränslemarknaderna12. I rapporterna skriver vi
om aktuella priser, nyheter och händelser samt analyserar utvecklingen inom respektive
område. Gällande bevakningen på elmarknaden har ett utvecklingsarbete genomförts
under året där marknadsinformation nu finns på Energimyndighetens webbplats.
Information och statistik om elhandel, slutkundsmarknaden och kraftsystemet finns nu
lättåtkomligt och med den senaste uppdateringen på webbplatsen. Det görs också en
månadsvis fördjupad analys av ett aktuellt ämne på elmarknaden. Genom den prenumerationstjänst som finns skickas en notis så snart en uppdatering gjorts så att man enkelt
ska kunna tillgodogöra sig den senaste informationen.13
Energimyndighetens Forum för globala energifrågor14 har under året arrangerat tre
öppna seminarier med syfte att sätta fokus på aktuella frågor som rör de globala energimarknaderna. Genom seminarierna har myndigheten bidragit med kunskap om hur
den politiska situationen i Tyskland påverkar den tyska energipolitiken tillsammans
med World Energy Council Sweden15. I samarbete med Svensk Sjöfart har forumet
belyst effekterna för redare, raffinörer och andra sjöfartsaktörer av IMO:s striktare
utsläppskrav för svaveloxider från 202016. Under hösten arrangerade Forumet ett

9

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/prognoser-och-scenarier/
pm-kortsiktsprognos.pdf

10

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5761

11

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/laget-pa-energimarknaderna/
olja-naturgas-kol-och-utslappsratter/

12

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/laget-pa-energimarknaderna/
biobranslemarknaderna/

13

http://www.energimyndigheten.se/nulagetel

14

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/organisation/natverket-for-olja-och-gas/

15

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/organisation/natverket-for-olja-och-gas/seminarier/2018/
energiewende-continued--tackling-the-challenge-of-coal/

16

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/organisation/natverket-for-olja-och-gas/seminarier/2018/
stora-utmaningar-for-sjofarten-och-oljeindustrin--imos-nya-utslappskrav/
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frukostseminarium för att informera om och skapa diskussion kring relationen mellan
Ryssland och Saudiarabien för att balansera oljemarknaden17. Utöver de öppna seminarierna har forumet bjudit in drivmedelsleverantörer, Regeringskansliet och akademin
till ett rundabordssamtal om Saudiarabien och Ryssland för att erbjuda aktörerna en
plattform för fördjupad diskussion och kunskapsdelning.
Energimyndigheten publicerar årligen Energiläget i siffror18 för att ge en samlad
och lättillgänglig bild över energistatistiken som Energimyndigheten producerar.
Energiläget i siffror redovisar statistik över användning och tillförsel av energi samt
energipriser och innehåller tidsserier över utvecklingen på energiområdet. Som ett
komplement till Energiläget i siffror har också Energiläget 2018 – en översikt19 tagits
fram som på ett illustrativt och lättillgängligt sätt syftar till att åskådliggöra energiläget i Sverige.

Följer upp de energipolitiska målen för Sverige
Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer20 som följer upp
de energipolitiska målen för Sverige med olika indikatorer som ger en bild av det
svenska energisystemet och dess utveckling. Indikatorer finns bland annat för förnybar
energi, energiintensitet och pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.
Rapporten utgör, förutom möjligheten till uppföljning, också ett underlag till diskussion kring utvecklingen av det framtida svenska energisystemet.
Nulägesanalys för industrin
Energimyndigheten har inom ramen för regeringsuppdraget Industriklivet21 tagit fram en
ny nulägesanalys22 om industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och teknikalternativ för att minska dessa. Rapporten har sin utgångspunkt i en tidigare nulägesanalys23, som ingick i regeringsuppdraget ”att genomföra innovationsfrämjande insatser
för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser” (dnr. N2016/06369/IFK).

17

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/organisation/natverket-for-olja-och-gas/seminarier/2018/
saudiarabien-och-ryssland--hur-lange-haller-relationen/

18

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-isiffror-2018_20180419.xlsx

19

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5751

20

Återrapporteringskrav Energiindikatorer enligt regleringsbrev 2018, Energiindikatorer 2018
(ER 2018:11)

21

Industriklivet är en satsning för att minska industrins processutsläpp där 300 miljoner kronor per
år satsas under perioden 2018–2040. Stödet ska gå till åtgärder för att kraftigt minska industrins
processutsläpp, såsom forskning, förstudier och investeringar. Se kapitlet Forskning, Innovation
och Kommersialisering samt avsnittet Ett helt förnybart energisystem, för Energimyndighetens
arbete med regeringsuppdraget Industriklivet.

22

Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur de kan minskas. En nulägesanalys
inom regeringsuppdraget Industriklivet. ER 2018:24.

23

Nulägesanalys. Underlag till regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande
insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. ER 2017:4.
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Nulägesanalysen fokuserar på de utsläppsintensiva branscherna24 och lyfter bland
annat fram behovet av tekniksprång för att kunna minska utsläppen avsevärt.
I rapporten presenteras förutom växthusgasutsläpp och teknikalternativ även branschernas energianvändning, ekonomi och marknadssituation.

Vi bidrar med att främja jämställdheten inom energisektorn25
I rapporten Energiindikatorer 2018 har jämställdheten inom energibranschen följts
upp. Det kan konstaterats att det sker en utveckling mot en ökad jämställdhet men att
det går långsamt eller mycket långsamt. I Sverige finns drygt 160 energibolag varav
knappt 27 procent kvinnliga anställda. 22 stycken av energibolagen hade minst 40 procent kvinnor anställda. Andelen kvinnor i bolagens styrelser ligger i likhet med totala
antalet anställda också på 27 %.26
Energimyndigheten har under 2018 varit ett fortsatt stöd åt regeringen i dess arbete
med initiativet Clean Energy Education and Empowerment (C3E)27, som lanserades
2017. Syftet med initiativet är att bidra till en mer jämställd energibransch. Detta görs
bland annat genom insamling av statistik som kan bidra till en bättre förståelse för
hur problemet ser ut och genom utbyte av goda lärdomar. Under 2018 har Energimyndigheten bidragit till arbetet genom att delta i en metodworkshop i Rom 11 april.
Myndigheten har också bistått Miljö- och energidepartementet med att utarbeta indikatorer och ta fram statistik till den rapport som C3E ska presenteras i samband med Clean
Energy Ministerial som hålls i Kanada i maj 2019.

Energiunionen28
Energimyndigheten har arbetat aktivt och bistått regeringen med att analysera och värdera de åtta kompromissförslag som presenterats av EU-kommissionen inom energipaketet Ren energi för alla i Europa.
Arbetet har varit särskilt inriktat på att ta fram underlag samt bidra med expertkunskap
vid regeringens arbete med att ta fram ståndpunkter och instruktioner inför förhandlingarna i rådsarbetsgrupperna och inför de så kallade trilogerna mellan Europeiska
unionens råd, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Energimyndigheten har haft
ett bra samarbete med branschaktörer, forskare och andra myndigheter i förhandlingsoch påverkansarbetet inför trilogerna. Arbetet med energipaketet har under året resulterat i att Europeiska unionens råd och Europaparlamentet tillsammans beslutat om ett
omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD), ett nytt förnybartdirektiv, ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv och en ny förordning för styrningen av
Energiunionen.

24

Järn- och stålindustrin, mineralindustrin (cementproduktionen), raffinaderi och kemiindustrin samt
övriga metallverk.

25

Återrapporteringskrav Jämställdhet enligt Energimyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2017

26

https://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54644/Energiindikatorer%202018.pdf

27

https://www.iea.org/tcp/cross-cutting/c3e/

28

Återrapporteringskrav Energiunionen och EU:s klimatpolitiska rättsakter.
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I december kom Europeiska unionens råd och Europaparlamentet även fram till ett
antal gemensamma överenskommelser rörande de återstående lagförslagen som rör
elmarknadsförordningen, elmarknadsdirektivet, förordningen om riskberedskap i
elsektorn och ACER- förordningen (ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter
inom energiområdet). Formella beslut om dessa rättsakter väntas våren 2019.
Energimyndigheten har under 2018 fortsatt bistå regeringen med expertråd vid implementeringen om EU:s klimatpolitiska rättsakter, dvs direktivet om EU:s utsläppshandelssystem (ETS-direktivet) samt förordningarna om de sektorer som inte omfattas
av utsläppshandeln (ansvarsfördelningsförordningen och LULUCF29-förordningen).
För dessa rättsakter fattades formella beslut under 2018.

Våra insatser ska ge samhällsnytta
Energimyndigheten genomför analyser inom flera samhällsekonomiskt viktiga
politikområden såsom energi, miljö och klimat30. Vårt mål är att presentera trovärdiga
analyser av kostnader och nyttor för att uppnå relevanta energi- och miljöpolitiska mål.
Under 2017 togs en strategi för samhällsekonomiska analyser fram för att ytterligare
stärka kvalitén på de analyser som genomförs på myndigheten. Under 2018 har
strategin börjat omsättas i praktiken bland annat genom att fortsätta arbetet med intern
kompetens och metodutveckling, deltagande i relevanta plattformar31 samt genom att
bjuda in externa experter till vår interna plattform för samhällsekonomisk analys.
Under 2018 har bland annat följande samhällsekonomiska analyser genomförts:
•

Kompletterande analys av hur de författningsförslag som redovisades i myndighetens tidigare rapport Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft
(ER 2018:06). Analysen fokuserade på om förslagen är förenliga med EU:s
stadsstödsregelverk och fördjupad analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen32.

•

Analys av förenklad administration av solcellsstödet33 med syfte att presenteras
förslag på förenklingar och förändringar för solcellsstödet, med utgångspunkten
att göra det enklare för både dem som söker och dem som administrerar stödet.
En samhällsekonomisk konsekvensanalys har genomförts av förslagen.

Inom den samhällsekonomiska analysgruppen har det under året också tagits fram en
mall som integrerar utvärdering, samhällsekonomisk analys och statistik med varandra.

29

Land Use, Land-Use Change and Forestry/Markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk.

30

Återrapporteringskrav Samhällsekonomiska analyser, enligt regleringsbrevet 2017.

31

Naturvårdsverkets plattform för samhällsekonomiska analyser, Trafikverkets arbetsgrupp för
Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn, ASEK.

32

Energimyndigheten (2018) Statsstödsanalys av författningsförslagen i Energimyndighetens
rapport ER 2018:06 och utredning av samhällsekonomiska konsekvenser Tilläggsuppdrag till ER
2018:06.

33

Energimyndigheten (2018) Förenklad administration av solcellsstödet. Redovisning av
Energimyndighetens uppdrag att utreda hur administrationen av solcellsstödet kan förenklas,
ER 2018:19

26

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

Offciell statistik
I rollen som statistikansvarig myndighet har Energimyndigheten under 2018 fortsatt
arbetet med att utveckla energistatistiken. Intermittenta undersökningar som byggundersökning och fiskeundersökning har genomförts.
Statistikhandläggarna har omorganiserats till en grupp med ämnesansvariga och tillhörande statistiker för att bättre driva utvecklingen av energistatistiken. Effekten under
året har varit bättre informationsflöde och tydligare struktur på statistikverksamheten.
Den officiella energistatistiken är under ständig förbättring för att möta nya krav och öka
kvalitén. Här nedan presenteras tre olika utvecklingsområden som fått fokus under 2018.

Månadsbränslestatistik
Den månatliga bränslestatistiken har lanserats i en ny utformning i början av 2018.
Resultatet blev en förbättrad undersökning bland annat på följande områden:
•

Digitaliserat uppgiftslämnande och handläggning samt färre insamlade
uppgifter.

•

Bättre rimlighetsbedömningar av insamlade parametrar.

•

Bättre kontroller av bränslebalanser.

•

Mer detaljerade uppgifter om biodrivmedel, både rena och inblandade.

•

Fångar bättre upp nya typer av bränslen.

•

Förbättrad samstämmighet med internationell rapportering och årliga
energibalanser.

Effekter som setts under året är en mer heltäckande undersökning inom ämnesområdet
och bättre bränslebalanser vart efter att fler undersökningar genomförs.

Översyn av publicering av offciell statistik
Under året har arbetet fortsatt med att förbättra publiceringen av statistik på myndighetens webbplats. Layouten har omarbetats på Energimyndighetens hemsida där
olika ämnesområden visualiserats med text och bild som förenklar för en besökare.
Publiceringsprojektet fortsätter under 2019. För ämnesområdet officiell energistatistik
fortsätter arbetet med produktsidor vilket innebär att statistiken publiceras i PX-web
format med tillhörande dokumentation. Målet är att användarna lättare ska hitta statistiken och tillhörande beskrivande information.
Statistik från en framtida elmarknadshubb
Under året har Energimyndigheten inlett ett samarbete med SCB, Statistiska central
byrån, för att beskriva möjligheten att skapa elstatistik från en framtida elmarknadshubb.
Syftet med projektet är att konkretisera arbetsprocesser och dataflöden, dessutom ha en
dialog med Svenska Kraftnät, om att få tillgång till data i en kommande elmarknadshubb. En slutrapport levereras i maj nästa år. Det fortsatta arbetet ska leda till:
•

Minska uppgiftlämnarbördan för elnätsföretagen.

•

Förbättra kvalitén för elbalanserna i energistatistiken.

•

Effektivisera framställningen av elstatistik.

•

Bibehålla hög informationssäkerhet vid framställning av statistik.
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Trygg energiförsörjning
Planering för det civila försvaret
Energimyndigheten redovisade planeringen för det civila försvaret i en separat rapport
2018-02-14.34 I myndighetens regleringsbrev avseende budgetåret 201835 preciserades
uppdraget till bevakningsansvariga myndigheter om totalförsvarsplanering. Energimyndigheten redovisar det preciserade uppdraget i en separat rapport.
Förstärkning av totalförsvaret
Energimyndigheten ska enligt sitt regleringsbrev avseende budgetåret 201836 redovisa
användningen av de medel om 10 miljoner kronor (7 miljoner kronor till anslag 1:1 respektive 3 miljoner kronor till anslag 1:8) som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka
totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.
Liksom Energimyndigheten tidigare har framhållit37, är den återupptagna planeringen
och förmågeuppbyggnaden ett långsiktigt arbete som nu kan intensifieras med en
successiv ökning av planeringsarbetet. Utveckling och samordning av samhällets
krisberedskap och planering för höjd beredskap inom energiberedskapsområdet kräver
långsiktiga och stabila förutsättningar. I sin risk- och sårbarhetsanalys 2018 belyser
Energimyndigheten bl.a. ett antal ytterligare framtida behov.38
Energimyndigheten har under 2018 ytterligare förstärkt sin egen förmåga genom
rekrytering av kompletterande kompetens. I samverkan med bl.a. Försvarsmakten
och olika branschaktörer, har Energimyndigheten identifierat vissa åtgärder som är
nödvändiga för att stärka samhällets samlade förmåga inom energiförsörjningen.
Energimyndigheten har djupare analyserat Försvarsmaktens behov av stöd, inklusive
de förväntningar som finns på myndigheten, vilket ger en god grund för det fortsatta
planeringsarbetet.

34

Trygg energiförsörjning för civilt försvar (dnr 2018-1862): Energimyndighetens redovisning
av regeringsuppdrag Planeringsanvisningar för det civila försvaret, beslutad 2015-12-10
Ju2015/00054/SSK, Ju2015/00055/SSK, Ju2015/00067/SSK (delvis), Ju2015/09669/SSK
samt redovisning av uppdrag nr 6 i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens
energimyndighet, Regeringskansliet 2016-12-20, M2016/02922/S (delvis).

35

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens energimyndighet, M2017/03110/S,
M2017/00599/Ee, vårt diarienummer 2017–14468, uppdragets Dnr. 2018-911.

36

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens energimyndighet, M2017/03110/S,
M2017/00599/Ee, vårt diarienummer 2017–14468, Sid. 2 mål och återrapporteringskrav
”Förstärkning av totalförsvaret” .

37

Trygg energiförsörjning för civilt försvar (dnr 2018-1862), sid. 4f, sid. 17: Energimyndighetens
redovisning av regeringsuppdrag Planeringsanvisningar för det civila försvaret, beslutad
2015-12-10 Ju2015/00054/SSK, Ju2015/00055/SSK, Ju2015/00067/SSK (delvis), Ju2015/09669/
SSK samt redovisning av uppdrag nr 6 i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens
energimyndighet, Regeringskansliet 2016-12-20, M2016/02922/S (delvis).

38

Energimyndighetens risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige år 2018 (dnr
2017-13071). Försvarsberedningen har även tidigare påpekat, i sin rapport Motståndskraft.
Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. Ds 2017:66
(sid. 164f), att Energimyndigheten har en särskilt viktig roll inom sektorn för att säkerställa
energiförsörjningen i Sverige. Försvarsberedningens förslag avseende energiförsörjning
uppskattades till 300 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025 – utöver de 250 miljoner
kronor per år som f.n. tas ut via avgifter för att finansiera elberedskapen.
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Följande samarbetsområden har identifierats och planering påbörjats; gemensam
kunskapsutveckling, fysisk planering, omvärldsbevakning och deltagande i övningsverksamhet. Energimyndigheten har exempelvis deltagit i Försvarsmaktens geografiska
fältövningar, där vi har bidragit med expertis och kunskap om energiförsörjningen och
dess förutsättningar. Resultat som uppnåtts är en tydligare struktur för samverkan samt
ökad kunskap inom båda organisationerna om varandras förutsättningar och behov.39
Energimyndigheten deltog i Nato-övningen CORE-18 (Coherent Resilience) i Vilnius.40
Övningen behandlade hybridhot mot energiinfrastruktur i främst Litauen. För svenskt
vidkommande resulterade övningen i förbättrad förståelse för de baltiska ländernas sårbarheter och hur de kan bli utsatta av hybridhot samt hur det kan involvera Sverige.
Energimyndigheten har under året startat pilotprojekt Gotland, inom ramen för
regeringsuppdraget ”Smart och förnybart energisystem på Gotland.”41 Projektet ska
bidra till att regionens konkurrenskraft och säkerheten i energiförsörjningen stärks.
Energimyndigheten kommer att integrera resultatet av arbetet i andra pågående
utvecklingsprocesser inom totalförsvarsområdet.42

Krigsplacering av personal
Statens energimyndighet ska enligt sitt regleringsbrev avseende budgetåret 201843,
krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till
senast den 31 december 2018.
Energimyndigheten har valt ut ett antal personer för krigsplacering. Namnen är
skickade till Rekryteringsmyndigheten för disponibilitets-kontroll. Individuell
information till berörda kommer att ske.

Klimatanpassning
Statens energimyndighet ska enligt sitt regleringsbrev avseende budgetåret 201844,
i samband med risk- och sårbarhetsanalysen som redovisas enligt förordning
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid
höjd beredskap även redovisa en analys av klimatförändringarnas påverkan på energisystemet (en klimat- och sårbarhetsanalys) med utgångspunkt i rapporten Extrema
väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet (ER 2009:33)
som togs fram tillsammans med affärsverket Svenska kraftnät.
39

Energimyndighetens risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige år 2018
(dnr 2017-13071), avsnitt 4 Genomförda och pågående åtgärder inom energisystemen.

40

Raminstruktion för det svenska civila beredskapsarbetet inom ramen för Nato/PFF, Protokoll 11:8
vid regeringssammanträde 2017-06-22, Ju2017/05646/SSK. Inbjudan till Nato-övning 2018-06-14
(Energimyndighetens dnr 2018-016394 Nato-övning CORE-18).

41

Regeringsbeslut 2017-06-29 M2017/01768/Ee, vårt Dnr. 2017-8851.

42

Energimyndighetens risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige år 2018
(dnr 2017 - 13071). sid. 34.

43

Sid. 3: ”2 Organisationsstyrning”. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska
samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

44

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens energimyndighet, M2017/03110/S,
M2017/00599/Ee, vårt diarienummer 2017–14468, uppdrag ”klimatanpassning” vårt dnr. 2018-926.
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Energimyndigheten redovisade ovanstående uppdrag i en separat handlingsplan för
myndighetens arbete med klimatanpassning.45 Genom klimatförändringen kommer
det svenska energisystemet att utsättas för större påfrestningar i form av väder- och
klimatpåverkan. Energimyndigheten anser att hanteringen av de problem som klimatförändringen kan leda till, i första hand ska hanteras utifrån ett allriskperspektiv inom
det ansvar som myndigheter, privatpersoner, företag och kommuner har inom dagens
lagstiftning och det svenska krishanteringssystemet. Samtidigt måste det byggas
upp ytterligare kunskap kring klimatförändringens effekter på energisystemet och
en ökad samverkan måste ske mellan lokala, regionala och nationella myndigheter
och marknadsaktörer. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen syftar till att stärka
Energimyndighetens interna arbete med klimatanpassning för att myndigheten på ett
bättre sätt kan stödja energisektorns arbete med klimatanpassning.

Europeisk kritisk infrastruktur
Energimyndigheten ska enligt sin instruktion46 till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap vartannat år redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv
2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som,
europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av
denna. Energimyndigheten har hittills inte identifierat någon sådan europeisk kritisk
infrastruktur.47
Trygg naturgasförsörjning
Energimyndigheten är i rollen som behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning
ansvarig för att tillkännage krisnivåer i det västsvenska naturgassystemet. Inom gasområdet samarbetar Sverige främst med Danmark.
Under 2018 har vi fokuserat på implementering av den uppdaterade EU-förordningen
2017/1938 av den 25 oktober 2017.48 Förhandlingarna med Danmark, bidrog till en
ökad gemensam förståelse för Sveriges försörjningssituation. Regionalt samarbete är en
del av den nya förordningen som delar upp medlemsländerna i olika riskgrupper, med
syfte att de ska utarbeta gemensamma regionala riskbedömningar. Sverige ingår i tre av
dessa grupper.
Energimyndigheten har dessutom arbetat med uppdateringar av Nationell krisplan
för Sveriges naturgasförsörjning49, Nationell förebyggande åtgärdsplan för Sveriges
naturgasförsörjning50 och Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om trygg
naturgasförsörjning.51 Energimyndigheten rapporterade även en riskbedömning till
EU-kommissionen under hösten 2018. Energimyndigheten har under året genomfört
45

Energimyndighetens arbete med klimatanpassning (dnr 2018 - 926).

46

Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet (3 §, punkt 3.)

47

Rapportering om europeisk kritisk infrastruktur inom olja och gas (dnr 2018 - 015622).

48

2017 antog EU en ny förordning (2017/1938), om åtgärder för att säkerställa
försörjningstryggheten för gas, som upphävde förordningen från 2010 (994/2010).

49

Dnr 2015 - 0955.

50

Dnr 2016 - 010650.

51

STEMFS 2016:1.
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tillsyn över att EU-förordningen och de företagsplaner som upprättats i anslutning till
denna följs. Särskilt fokus under 2018 låg på ledningsinnehavare. Tillsynen har enligt
Energimyndighetens bedömning medfört en säkerställd grundförmåga bland tillsynsobjekten att hantera störningar i gasförsörjningen.52

Trygg elförsörjning
Myndigheten har under året fortsatt arbetet med styrel, inom ramen för den tredje
planeringsomgången. Energimyndigheten har, tillsammans med Svenska Kraftnät och
MSB, under hösten 2018 genomfört styrel-utbildningar för länsstyrelser (geografiskt
områdesansvariga) och övriga statliga myndigheter. En handbok för styrel har tagits
fram, publicerats och skickats ut.53 Genom dessa samlade kunskapsstödjande insatser,
har Energimyndigheten bidragit till att utveckla förmågan avseende trygg elförsörjning
hos olika berörda aktörer.
Energimyndigheten har vidare, utifrån sin sakkunskap och ett helhetsperspektiv, bistått
Miljö- och energidepartementet med underlag i förhandlingsarbetet avseende EU:s
Energiunion och beredskap inom elsektorn.
Energimyndigheten deltar i ett nordiskt samarbete Nordiskt beredskapsforum
(NordBER), som syftar till att utveckla krisberedskapsarbetet inom elförsörjningen.54
Inom ramen för NordBER-samarbetet deltar Energimyndigheten i arbetsgrupperna
Cybersäkerhet samt Risk- och sårbarhetsanalyser (ROS). ROS-gruppen har identifierat
klimatförändringen som ett tema, inom vilket ett nordiskt samarbete ska utvecklas.

Trygg värmeförsörjning
Energimyndigheten har utformat en intern tre-årig utvecklingsplan för området.
Kunskaps- och medvetenhetsnivån om trygg värmeförsörjning (särskilt rörande
informationssäkerhet) inom branschen, bedöms ha höjts. Energimyndigheten har
vidare tagit fram ett antal kunskapsunderlag, bl.a. om krav i våra grannländers fjärrvärmelagstiftning och funktionskrav i andra sektorer. Sammantaget har detta medfört
att myndigheten blivit bättre rustad både att stödja andra berörda aktörer och att
utforma regelverk.
Trygg olje- och drivmedelsförsörjning
Energimyndigheten har under 2018 bidragit med expertkunskap och i sin samordningsroll inom området försörjningstrygghet drivmedel, i uppdateringen och omförhandlingen av IEA:s och EU:s beredskapslagringssystem.55 Förhandlingsarbetet innebar
en god möjlighet att lyfta fram Sveriges ståndpunkter gentemot övriga medlemsstater
inom EU och IEA, vilket gagnade svenska intressen. Det svenska systemet har fått
52

www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/naturgas/vastsvenska-naturgasnatet/ samt
Energimyndighetens risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige år 2018 (dnr
2017 - 13071), avsnitt 3.4 Gasförsörjning.

53

http://www.energimyndigheten.se/styrel

54

Letter of Intent, Nordic Contingency Planning and Crisis Management Forum
(Energimyndighetens dnr 60-10-00478).

55

EU-direktivet 2009/119/EG samt IEP-avtalet, dvs. avtalet om ett internationellt energiprogram
(IEP), som undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50).
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utökad acceptans. Energimyndighetens bedömning är att IEA-omförhandlingsarbetet
för närvarande accelererar ytterligare, vilket kommer att kräva avsevärda resurser under
2018–2020 till följd av revideringen av IEP-avtalet.
I februari-mars 2018 övades Energimyndigheten och andra svenska aktörer i hantering
av en internationell oljekris som föranleder lageravtappning, i den IEA-gemensamma
oljekrisövningen ERE9. Myndigheten fick därigenom en möjlighet att öva sin roll i kris
vis-à-vis Regeringskansliet, övriga berörda myndigheter samt IEA och EU.
Inom området beredskapslager olja och drivmedel, har rapporteringstillsynen intensifierats genom att omfatta fler aktörer/lagringsbolag. Vidare har en fördjupad översyn
skett avseende reglerna kring finansiering av beredskapslagring.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd energi
Enligt regleringsbrevet avseende budgetåret 201856 ska Energimyndigheten använda
högst 2 500 000 kr för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/1148, det s.k. NIS-direktivet.
Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
trädde i kraft den 1 augusti 2018. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet inom energisektorn.57Energimyndigheten har initialt under slutet av 2018 bedrivit tillsynsvägledning och arbetat för att skapa förutsättningar för aktörer på energimarknaden att kunna
identifiera sig och anmäla sig som leverantörer av samhällsviktiga energitjänster inom
olja/drivmedel, gas och el. Energimyndigheten räknar med att behöva bygga upp en
tillsynsorganisation, för att arbeta mot ca 400 företag.58
Energimyndigheten är föreslagen59 som tillsynsmyndighet enligt den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) som träder i kraft den 1 april 2019. Energimyndigheten
har bedömt att det finns ett ungefärligt behov av nio årsarbetskrafter för att utföra
tillsynen.60
Energimyndigheten har under 2018 dessutom genomfört förstärkning av kompetens när
det gäller informationssäkerhet inom energisektorn. Myndigheten har deltagit i ett antal
workshops och seminarier med branschföreträdare och fört kontinuerliga samtal med
branschorganisationer och andra berörda myndigheter såsom MSB, Svenska Kraftnät
och Energimarknadsinspektionen. Myndigheten har även genomfört en en-dagarskurs
i informationssäkerhet för ca 150 deltagare samt fått några artiklar publicerade i facktidskrifter. Detta har bidragit till att bättre förstå digitaliseringens förutsättningar och
utmaningar avseende informationssäkerhet.
56

Sid. 11, Finansiering, avseende villkor för anslag 1:1.

57

MSBFS 2018:7 med stöd av förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga
och digitala tjänster. Se även www.energimyndigheten.se/systemsaker

58

www.energivarlden.se/artikel/nu-ar-informationssakerheten-i-fokus-for-energibranschen/ samt
www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/informationssakerhet/

59

Utredningen om vissa säkerhetskyddsfrågor föreslog i Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) den 30 november 2018, att Energimyndigheten får
ansvar för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare inom fjärrvärme-, naturgas- samt olje- och
drivmedelsförsörjning (sid. 377).

60

Yttrande 2018-08-16 (dnr 2018-009165): Bedömning av resursbehov utifrån tillsynsansvar
säkerhetsskydd.
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Energimyndigheten har noterat ett stort intresse bland företagen för att stärka och
bygga upp sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Samtidigt finns det en insikt
inom energisektorn om att man har att förvalta en säkerhetsskuld, i och med den stora
mängd gammal infrastruktur som i efterhand har digitaliserats utan några större hänsyn
till internetuppkopplingar och riktade angrepp.61
I februari deltog Energimyndigheten i MSB:s nationella informationssäkerhetsövning
NISÖ 2018. Under övningen utsattes samhällsviktig verksamhet för svåra påfrestningar
och allvarliga störningar. Energimyndigheten fick på så sätt möjlighet att öva sitt
interna IT-arbete samt pröva hur kommunikationen mot energisektorn och allmänheten
fungerade under kriser.62 Efter övningen genomförde Energimyndigheten ett flertal
åtgärder, för att stärka informationssäkerheten.63

61

www.energivarlden.se/artikel/nu-ar-informationssakerheten-i-fokus-for-energibranschen/

62

www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/Genomforda-ovningar/NISO-2018/

63

Energimyndighetens risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige år 2018
(dnr 2017 - 13071), avsnitt 4.1 Planering för civilt försvar.
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Energieffektivisering
Energimyndigheten ska verka för en effektiv och hållbar energianvändning med en
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Energieffektivisering är första steget i
omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Energieffektivisering och ökad
användning av förnybara energikällor bidrar tillsammans till smarta lösningar som ökar
tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Energieffektivisering bidrar till att Sverige
kan nå målet om ett 100 procent förnybart energisystem.
Energimyndighetens insatser bidrar till att minska marknadshinder och ger goda förutsättningar för en effektiv användning av energi- och andra resurser för samhällets olika
aktörer.
Kostnader per delområde inom Energieffektivisering (tkr)
Delområde
Offentlig sektor som vidareförmedlare
Offentlig sektor som slutanvändare

2016

2017

2018

11 068

10 377

8 589

4 543

3 719

5 331

Näringslivets energianvändning

63 119

94 615

86 416

Resurseffektiva produkter

35 935

35 009

31 001

Resurseffektiv bebyggelse

23 267

27 760

22 311

137 932

171 480

153 648

Summa

Kostnaderna har totalt minskat jämfört med föregående år, undantaget är offentlig sektor som slutanvändare där vi har något ökade kostnader, De minskade kostnaderna beror på att vi
påbörjat en ny period för flera program och att kostnaderna då har varit lägre under året.

Beviljade projektmedel per delområde, belopp i miljoner kronor
Näringsliv

53,7
Offentlig sektor som
vidareförmedlare

92,9

47,4

Offentlig sektor som
slutanvändare

I delområde Näringsliv ingår programmet Energisteget med 22,3 mnkr.
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Offentligsektor som vidareförmedlare
Energimyndigheten har uppdraget att tillsammans med lokala och regionala myndigheter främja initiativ för att informera, medvetandegöra och utbilda medborgare och
företag om fördelarna med energieffektivisering. Energimyndigheten beslutar om
finansiering och säkerställer att statliga medel används effektivt genom utvärdering av
insatserna.

Energi- och klimatrådgivning i 285 kommuner
Energi- och klimatrådgivning finns i 285 av landets kommuner fördelade på cirka 200
rådgivare där ungefär hälften är kvinnor och hälften är män. Andelen kommuner som
samarbetar om kommunal energi- och klimatrådgivning över kommungränserna har
ökat något i år och är nu 79 procent. Genom samarbeten över kommungränserna har
glesbygdens möjligheter att tillhandahålla rådgivning stärkts. Inför programperioden 2018 till 2020 för kommunal energi- och klimatrådgivning utvärderades särskilt
hur föreskriften påverkat förutsättningarna för samordningen av rådgivningen, främst
glesbygdens möjligheter att tillhandahålla kommunal energi- och klimatrådgivning.
Energimyndigheten bedömde att det var nödvändigt att göra ett antal mindre ändringar
av skrivelserna i föreskriften64. Ändringarna ska underlätta administrationen kring samarbeten samt innebär att fler kommuner omfattas av det särskilda ekonomiska stödet för
samordning och resor då avstånden ofta är stora i glesbygdskommuner.
Under 2018 har två nationella insatsprojekt startat, ett på temat solceller och ett på
temat transporter. Under året har 254 kommuner deltagit i insatsprojekt sol, 76 kommuner i insatsprojekt transport och 64 kommuner arbetar i båda insatsprojekten. Vid
halvtidsrapportering för insatsprojekten 2018 konstateras att 20 000 rådsökande fått
rådgivning i någon form genom de nationella satsningarna. De nationella insatsprojekten bidrar till att skapa nationell likvärdighet vad gäller stöd samt arbetsmetoder bland
rådgivarna. I insatsprojekten arbetar rådgivarna aktivt uppsökande för att öka kännedomen om att rådgivningen finns.
Det är obligatoriskt för alla kommuner som får bidrag för energi- och klimatrådgivning att medverka i minst ett av insatsprojekten. Insatsprojekten sker på uppdrag av
Energimyndigheten och projektledarna finns på två av de regionala energikontoren.

Kommuner som vill utveckla rådgivningen mer
Kommuner som vill komma längre och utveckla sin rådgivning ytterligare kan i konkurrens ansöka om stöd för utökad rådgivning. Under 2018 har Energimyndigheten
beviljat ett antal kommuner stöd till utökad rådgivning. Den utökade rådgivningen kan
handla om extra satsningar för att testa nya arbetsmetoder som till exempel riktade
insatser till särskilda målgrupper.

64

Föreskrift om ändring i statens energimyndighets föreskrifter 2016:3 om bidrag till kommunal
energi- och klimatrådgivning, STEMFS 2018:1.
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15 regionala utvecklingsledare har samordningsroll
Energimyndigheten driver och initierar områden i behov av utveckling inom kommunal
energi- och klimatrådgivning. Arbetet sker i dialog med de 15 regionala utvecklingsledarna som täcker hela landet. Den regionala nivån har en central roll när det gäller
samordning och förankring av utvecklingsarbetet lokalt och regionalt.

Offentlig sektor som slutanvändare
År 2018 har Energimyndigheten fått ytterligare medel för att stötta lokala och regionala
offentliga aktörer. Det handlar om att utveckla deras egen förmåga att systematiskt
och strategiskt integrera energi- och klimatfrågor i det ordinarie arbetet med fysisk
planering, offentlig upphandling och för att främja mer hållbara transporter. Det ekonomiska stödet fördelas genom utlysningar, som riktar sig till regionala energikontor,
regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund, länsstyrelser, kommuner och landsting. Det kom in ungefär 85 ansökningar på totalt omkring 175 miljoner kronor var
av Energimyndigheten beviljat 50 projektstöd på sammanlagt omkring 108 miljoner
kronor. 43 av ansökningarna har skrivits av kvinnor och 32 av män. Andel av ansökningarna som beviljats är 60 procent för kvinnor och 72 procent för män.

Energimyndigheten bistår Rådet för hållbara städer
Energimyndigheten deltar som en av flera myndigheter i arbetet med att bistå Rådet
för hållbara städer som ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar
stadsutveckling65. Rådet har tagit fram en åtgärdsplan för 2018 där forskning, kunskap,
samverkan och det lokala perspektivet står i fokus för rådets planerade arbete66.
Allians för hållbar stadsutveckling
Nätverket, Alliance for Urban Sustainability, består av svenska och franska städer som
utbyter kunskap och provar nya arbetssätt för att främja en hållbar stadsutveckling.
Från Sverige deltar Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå och från Frankrike
Grenoble, La Rochelle, Saint Brieuc och Strasbourg. Energimyndigheten samordnar
arbetet med de svenska städerna. Vid Nordic Clean Energy Week 67 arrangerade nätverket ett sidoevent om hur städerna engagera medborgarna i arbetet med hållbar stadsutveckling68. De fem svenska städerna har under året också avslutat projektet Hållbara
livsstilar69.

65

Råd för hållbara städer ersätter Plattform för hållbar stadsutveckling som inrättades 2014 och
pågick till december 2017.

66

www.hallbarstad.se

67

https://nordiccleanenergyweek.com

68

Titel på sidoeventet var: How can you change your city?

69

Slutrapport från projektet Hållbara livsstilar, 2018-12-20, Dnr 2016-008201.
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Vägledning för statliga myndigheter för ökad energieffektivitet
Energimyndigheten har medverkat i Naturvårdsverkets årliga konferens om miljöledning i staten och där bland annat delat med sig av erfarenheter på temat miljöledning i
staten 20 år70.

Näringslivets energianvändning
Energimyndighetens övergripande uppdrag när det gäller näringslivets energianvändning är att stötta företagen i arbetet med energieffektivisering utifrån deras behov och
att främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för energitjänster och energieffektiva produkter samt i dialog med aktörerna överbrygga de hinder som hämmar
utvecklingen på dessa marknader. Myndigheten vägleder och stöttar kommuner och
länsstyrelser i deras tillsyn av energihushållning i företag enligt miljöbalken. Utöver
detta ansvarar Energimyndigheten för föreskrifter och tillsyn av lagen om energikartläggning i stora företag.

Fem sektorsstrategier för energieffektivisering kommer tas fram
Som ett led i att genomföra Energiöverenskommelsen har Energimyndigheten sedan
juli 2017 arbetat tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter med sektorsstrategier för energieffektivisering. Den första fasen av programmet har avslutats och resultaten presenterades för regeringen i januari 201871.
Sektorsstrategierna ska katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer.
Energimyndigheten har tillsammans med övriga aktörer valt ut fem sektorer som
kommer att ta fram sektorsstrategier.
•

Produktion i världsklass

•

Framtidens handel och kommunikation

•

Resurseffektiv bebyggelse

•

Flexibelt och robust energisystem

•

Fossilfria transporter

Under 2018 har Energimyndigheten, parallellt med planering av de kommande två
årens strategiarbete, utfört ett omfattande förankringsarbete genom sonderingar och
dialoger med aktörer.

Energisteget – företag tar steget efter kartläggning
Energisteget är ett program som ska stödja energieffektivisering i industrin och bidra
till energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år
2030. Programmet omfattar företag med industriell verksamhet som genomfört energikartläggning enligt lagen om energikartläggning, cirka 400 företag.
Energimyndigheten har sedan våren 2018 träffat cirka 100 företag, enskilt eller vid
informationsseminarier, som har resulterat i ansökningar till Energisteget. Totalt har 35
industriföretag beviljats stöd på 31,5 miljoner kronor inom programmet Energisteget.
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Drygt 25 procent av projektledarna identifieras som kvinnor. Av de företag som
beviljats stöd är det 7 företag som har fått projekteringsstöd, som innebär att företag
får delar av en fördjupad studie finansierad av Energimyndigheten. Därutöver har 28
företag beviljats investeringsstöd, för att täcka merkostnaden för en energieffektiv
investering, med en kalkylerad sammanlagd besparing på 52 GWh när åtgärderna väl
genomförs.

Energikartläggning i stora företag
Under året har 140 nya företag lämnat rapporter om sin energikartläggning till
Energimyndigheten. Rapporteringen omfattar nu 1063 företag som totalt berör
4796 unika organisationsnummer. För att stärka dialogen med näringslivet har
Energimyndigheten anordnat 9 workshops under året. Stora företag måste genomföra
energikartläggningar vart fjärde år. Energimyndigheten har 2018 öppnat 30 tillsynsärenden för att granska några av energikartläggningarna mer i detalj för att kontrollera
att lagkraven uppfylls72.
Vägledning om miljötillsyn av energihushållning
Energimyndigheten har arrangerat utbildningar för länsstyrelser och kommuner för
att erbjuda vägledning kring tillsyn av energihushållning hos företag, enligt miljöbalken. Utbildningar har i år hållits på sex olika platser och utbildningen finns även som
webbinarium.
Energimyndigheten svarar även på remisser från Mark- och miljööverdomstolen för att
bidra till att skapa praxis som vägleder miljötillsynen, exempelvis när det gäller långsiktiga mål för energieffektivisering i tung industri.

Nytt om energitillsyn och effektivisering i jordbruk
Energimyndigheten har publicerat ett nytt material, broschyr och film, om tillsyn av
energi inom jordbruket73. Materialet vänder sig både till tillsynspersonal och till jordbrukare och lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och teknik.
Materialet har spridits till tillsynspersonal.
Insatser för små och medelstora företag
Energimyndigheten har sedan år 2015 flera insatser riktade till små och medelstora
företag med fokus på företagens behov och utmaningar. Insatserna genomförs med
stöd från det nationella regionalfondsprogrammet, där hälften av finansieringen
kommer från EU-medel via Tillväxtverket och hälften är nationell finansiering via
Energimyndigheten. Energimyndigheten och samverkansparter bygger med projekten
en ny nationell och regional struktur som stöd i företagens arbete med den egna energianvändningen. Detta leder till effektivare energianvändning, stärkt konkurrenskraft
och regional tillväxt. Projekten utförs i samverkan med 21 länsstyrelser, 15 regionala
energikontor, 150 kommuner och branschföreningar. En gemensam plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamma möten har bidragit till ökad samverkan och synergier
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mellan alla aktörer i projekten. Genom utbildning i metoder och verktyg för att kunna
möta företagen utifrån deras utmaningar bidrar projekten till regional kapacitetsutveckling och ökande och nya samarbeten på lokal och regional nivå.
Under året har en extern halvtidsutvärdering74 av projekten inom programmet genomförts. Rapporten pekar på den omfattande stödstruktur som Energimyndigheten tillsammans med samverkansparter har byggt upp för att stötta företagen och konstaterar att
en uthållig och långsiktig stödstruktur är vital för att bibehålla och bygga vidare på
företagens initiala resultat. Om stödstrukturen försvinner innan företagen nått tillräckligt långt i sitt eget energiarbete riskerar en stor del av de initiala resultaten att gå förlorade. I rapporten anges även att det tar lång tid att uppnå önskade beteendeförändringar
hos företagen men att projekten inom programmet har en ändamålsenlig utformning
som adresserar upplevda eller faktiska hinder för företagens energieffektivisering.
Regionala noder har effekt
Projektet Regionala noder genomförs i samverkan med de regionala energikontoren
som erbjuder stöd och vägledning i företagens energiarbete. Energikontoren har under
året informerat knappt 1 700 företag om stöd till energikartläggning och övriga stödformer samt arbetat strukturerat med drygt 100 företag. Projektet har även bidragit till
att lyfta fram samverkansparten, de regionala energikontoren, och stärkt deras ställning
och kapacitet att möta företagen lokalt.
Energikartläggningsstödet ger förslag på lönsamma åtgärder
Projektet Stöd för energikartläggning erbjuder små och medelstora företag stöd till
energikartläggning, vilket ger kunskap om den egna energianvändningen och förslag
på lönsamma åtgärder för energieffektivisering. Under året har stöd betalats ut till 218
företag på drygt 7,1 miljoner kronor, vilket utgör cirka 55 procent av totalt utbetalade
medel under projekttiden.
Nätverk för energieffektivisering arbetar systematiskt och långsiktigt
Projektet Nätverk för energieffektivisering genomförs i samverkan med länsstyrelser
och regionala energikontor. Genom den samlade kompetensen hos deltagare och energiexperter i nätverken kan företagen sänka kostnaderna för att identifiera och genomföra energieffektiva åtgärder. Samlade i 35 regionala nätverk arbetar ca 300 små och
medelstora företag aktivt med att integrera ett systematiskt energiarbete i den ordinarie
verksamheten. I de deltagande företagens energikartläggningar har hittills mer än 2000
energieffektiviserande åtgärder identifierats och antalet ökar hela tiden. Företagen har i
många fall även tagit fram en handlingsplan för det fortsatta energiarbetet.
Incitament för energieffektivisering bygger nya samarbeten
Projektet Incitament för energieffektivisering utvecklar verktyg och metodstöd för ett
ökat systematiskt energiarbete hos små och medelstora företag. Projektet genomförs
i samverkan med samtliga länsstyrelser och har medfört ett ökat samarbete mellan
regionala aktörer. Via kommuners och länsstyrelsers miljötillsyn sprids verktygen till
företagen. Under 2018 har ca 1150 företagsbesök genomförts baserade på metodstöd
och motiverande samtal. Besöken sker även i ökande grad i samarbete med andra
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regionala aktörer, som energikontor och coacher för energi och klimat. En annonskampanj i sociala kanaler genomfördes under våren 2018. Målet var att nå 7 400 företag
med övergripande information. Budskap om klimatpåverkan och stärkt konkurrenskraft
väckte störst intresse och kampanjen resulterade i drygt 13 000 besök på kampanjsidan
och cirka 17 472 ”klick” på Facebook/Instagram.
Coacher engagerar de minsta företagen
Projektet Coacher för energi- och klimat arbetar med uppsökande verksamhet och utgör
ett komplement till de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Projektet genomförs
i samverkan med kommuner. Inom projektet har coacherna utbildats i energiteknik och
metodik för motiverande samtal, då rollen som coach kräver kompetens inom båda
dessa områden. Detta har bidragit till kapacitetsutveckling när det gäller företagsrådgivning på lokal och regional nivå. Med drygt 40 lokala coachprojekt och kommunalt
anställda coacher som täcker cirka 150 kommuner har cirka 800 företag fått coachning.
Premiär för branschspecifika webbkurser om energieffektivisering
Projektet Nätbaserat lärande erbjuder nätbaserad och branschspecifik energiutbildning. De webbkurser som lanserats i år riktar sig till hotell- och restaurangbranschen och är producerade tillsammans med branschorganisationen Visita.
Under år 2018 har cirka 40 företag och knappt 200 personer deltagit i utbildningarna. Samarbete har även inletts med branschorganisationerna Teknikföretagen,
Installatörsföretagen, Livsmedelsföretagen samt Trä och Möbelföretagen. Kurserna
finns på Energimyndighetens webbplats.
Gemensamma träffar för beställare och leverantörer av energitjänster
Projektet Energitjänster ska stimulera användning och utveckling av energitjänster för små och medelstora företag och är ett samverkansprojekt med
Energieffektiviseringsföretagen (EEF). Fokus under året har varit att nå ut till beställare och leverantörer av energitjänster. Energieffektiviseringsföretagens webbplats
har utvecklats med vägledningar och goda exempel för att stödja arbetet. Ett material
har tagits fram för leverantörer av energitjänster för ökad kunskap och lyhördhet för
beställarbehov. En film om att upphandla energitjänster är framtagen och gemensamma
träffar har samlat cirka 700 deltagare.
Innovativ utvärdering indikerar kapacitetsutveckling.
Projektet Innovativ utvärdering syftar till att utveckla metoder som mäter individuellt
och organisatoriskt lärande och företags kapacitetsutveckling gällande energiarbete. Energimyndigheten samlar genom projektet in data från övriga insatser inom
Nationella regionalfonden för utveckling av uppföljningsmetoder. Urval av data och
statistiksammanställningar görs i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB).
Miljöstudier avslutades som eget projekt 2017
Projektet Miljöstudier75 ingår från och med i år i projektet Teknikutveckling och
innovation.
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Teknikutveckling och innovation minskar gapet
Projektet Teknikutveckling och innovation utgår från små och medelstora företags
behov av energieffektiva tjänster och produkter. Företagen ges möjlighet att arbeta med
nya lösningar och innovativa åtgärdsförslag och därigenom ta ytterligare ett steg i sitt
energieffektiviseringsarbete. Projektet omfattar från årsskiftet även stöd för miljöstudier med möjlighet att ta fram bra beslutsunderlag inför investering i energieffektiva
åtgärder. Antalet ansökningar ökar succesivt i takt med att företag har genomfört sin
energikartläggning. I projektets utlysningar har under året totalt 39 ansökningar om
stöd inkommit, varav 21 företag har beviljats stöd till miljöstudier på drygt 3,5 miljoner kronor.
Klimatsynk ökar samverkan
Projektet Klimatsynk är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och
Tillväxtverket. Genom en organiserad samordning och spridning av information mellan
deltagande aktörer främjar projektet samarbete, lärande och erfarenhetsutbyte mellan
projekt och insatser på regional och nationell nivå. Klimatsynk har under året ordnat
återkommande träffar för projektledare inom både det nationella och de regionala programmen och spridit erfarenheter och goda exempel mellan programområden genom
deltagande i möten och konferenser.

Redovisning av långsiktig strategi för hållbar regional tillväxt
Energimyndigheten har i april 2018 redovisat uppföljningen av myndighetens
långsiktiga strategi för medverkan i det regionala tillväxtarbetet till regeringen och
Tillväxtverket. Utgångspunkten i myndighetens arbete är klimat, miljö och energiutmaningarna inom främst innovation och företagande, miljödriven näringslivsutveckling. Energimyndigheten konstaterar att strategin följs, men att det återstår insatser att
genomföra och att det finns behov av fortsatt utveckling76.

Resurseffektiva produkter
Energimyndigheten har i uppdrag att bistå regeringskansliet i arbetet med lagstiftningen för ekodesign och energimärkning. Detta innebär bland annat förhandlingar
på EU-nivå och att bidra med teknisk expertis i lagstiftningsprocessen, baserat på
Energimyndighetens kunskaper om produkter via laboratorietester i egen regi. Arbetet
sker i nära dialog med marknadens aktörer och det finns ett formaliserat samarbete med
övriga berörda myndigheter. Energimyndigheten ansvarar även för marknadskontrollen
för att följa upp att lagkraven efterlevs.
Energimyndigheten har under flera år bidragit med underlag och teknisk expertis, baserat på bland annat provningar vid Testlab, till EU:s arbete med ekodesign och energimärkning. Under 2018 har 4 omröstningar genomförts inom ekodesign för kyl och frys,
bildskärmar, belysning och servrar. Dessutom har 3 förordningar för energimärkning
reviderats, kyl och frys, bildskärmar och belysning. För varje produktområde bjuder
Energimyndigheten in till branschmöten för att i dialog diskutera förslagen och samla
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in synpunkter från svenska aktörer. Under 2018 har Energimyndigheten bjudit in till 15
sådana möten.
Gemensamt för alla nya produktförordningar är att de får nya eller skärpta krav på
energiprestanda och nya krav på resurseffektivitet, reparerbarhet, tillgång till reservdelar, återanvändning och återvinning. I samband med revideringen ändras även energimärkningen successivt från nuvarande skala med A+++ till G, till A till G.
Kryphål i lagstiftningen täpps till efter svensk upptäckt
Energimyndighetens Testlab upptäckte vid en marknadskontrollprovning av
TV-apparater 2014 att en modell ändrade sin energianvändning under pågående test77.
Energimyndigheten uppmärksammade EU-kommissionen på att detta inte fanns reglerat i lagstiftningen. Baserat på Energimyndighetens inspel förbjuds detta från och med
nu genom att kryphålet täpps till i alla nya och reviderade produktlagstiftningar inom
ekodesign och energimärkning. Detta visar att uthållighet i arbetet med resurseffektiva
produkter ger resultat.
Belysning får funktionskrav på flimmer
Efter flera års förhandlingar har man 2018 röstat igenom skärpta ekodesignkrav och
reviderad energimärkning för belysning. Inför omröstningen genomförde Energimyndighetens Testlab flera provningar som hade en direkt påverkan på den slutliga
versionen av förordningen, såsom utvärdering av föreslagna kravnivåer, genom provning och analys av ett stort antal ljuskällor, utprovning och utvärdering av en ny metod
för livslängdstest av LED-ljuskällor samt precisering av den testprocedur som används
vid marknadskontrollmätningar av ljuskällor. Ett nytt funktionskrav för flimmer tillkom utifrån en rapport som Energimyndighetens Testlab tagit fram i ett internationellt samarbete. Energimyndigheten har också samarbetat nära teaterbranschen för att
testa, utvärdera och föreslå krav på scenbelysning som är både effektiv och bibehåller
gestaltningen på scen.
Dataservrar omfattas nu av ekodesign
Större servrar och datalagringsprodukter är ett nytt produktområde som omfattas
av ekodesign och där Energimyndigheten bidragit med underlag och på regeringskansliets uppdrag varit med och förhandlat fram kraven. Detta är ett exempel på hur
produktlagstiftningen utökas och omfattar allt fler områden. Till 2030 beräknas energianvändningen för servrar, inklusive den kylning de behöver, öka till 121 TWh i EU.
De beslutade ekodesignkraven kommer att ge en årlig besparing på cirka 9 TWh i EU.
Ekodesignkraven på servrar bidrar också till effektivare datacenter.

Fler produkter med stor energieffektiviseringspotential
För att kunna möta kommande krav inom ekodesign och energimärkning bedriver
Energimyndigheten ett löpande utvecklingsarbete. Som exempel har vikten av energianvändning kopplat till varmvattenanvändning identifierats och Testlab har under året
installerat ny utrustning för att kunna mäta energianvändning och funktion för produkter som kranar och duschblandare. Energimyndigheten ser också ett ökat behov av att
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testa produkter som är uppkopplade mot internet och ingår i det smarta hemmet och har
därför initierat ett projekt i samarbete med nya Energicentrum i Eskilstuna kommun.
Energimyndigheten har också arrangerat en internationell konferens genom vårt deltagande i IEA 4E (Energy Efficient End-use Equipment) om uppkopplade och smarta
apparater. Mötet samlade deltagare från såväl industri och akademi som beslutsfattare.

Marknadskontroll för att säkerställa energibesparingar
Energimyndigheten är marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning
i Sverige. Marknadskontrollen behövs för rättvis konkurrens mellan företagen och för
att säkerställa att konsumenter ska kunna välja effektiva produkter. Ekodesign- och
energimärkning förväntas spara mycket energi förutsatt att lagstiftningen följs. År 2018
har Energimyndigheten blivit utsedd att ansvara för ordförandeskapet och sekretariatet för två Administrative co-operation groups, ADCO-grupperna för ekodesign och
energimärkning.
Årets marknadskontroll i siffror
Under 2018 har Energimyndigheten avslutat 86 marknadskontrollärenden genom
tekniska dokumentkontroller, provningar i laboratorium och butikkontroller av totalt
251 produkter, samt öppnat 55 nya marknadskontrollärenden avseende 203 produkter. Dessutom har Energimyndigheten hanterat 13 reaktiva ärenden som allmänheten
anmält, där de flesta ärenden berör värmepumpar78.
Förberedelser inför obligatorisk databas för energimärkta produkter
Energimyndigheten har under året tagit fram webbinformation, inklusive en film, samt
arrangerat branschmöten för att informera och förbereda leverantörerna för den nya
databasen för energimärkta produkter, EPREL, European Product Registry for Energy
Labelling79. Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörerna att lägga in uppgifter om energimärkta produkter i databasen innan produkten sätts på EU-marknaden.
Målgång och avrapportering för belysningsutmaningen
Belysningsutmaningen, en nationell kraftsamling med syfte att främja energieffektiv belysning har gått i mål. Energimyndigheten har genomfört ett 10-tal evenemang med totalt cirka 300 deltagare och 92 aktörer har ställ sig bakom satsningen.
Elanvändningen för belysning i Sverige är ungefär 11 TWh och besparingspotentialen
är cirka 50 procent80.

Resurseffektiv bebyggelse
Energimyndighetens nätverk för innovation i fastighetssektorn har under året fortsatt
samlat aktörer för att koppla ihop marknadsnära behov med forsknings- och utvecklingsinsatser, i nära samarbete med akademin. I nätverkens uppdrag ingår också att
sprida resultat och erfarenheter.
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Nätverket för flerbostadshus, (Bebo)81 har ett 20-tal medlemmar, både från allmännyttan och privata fastighetsägare. Nätverket för lokalfastigheter (Belok)82 samlar 21
av Sveriges största fastighetsägare som tillsammans ansvarar för cirka 25 procent av
lokalytan i Sverige. För att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus finns nätverket för småhustillverkare (Besmå)83 vars medlemmar täcker
in ungefär 75 procent av nybyggnad inom småhussektorn.
Nätverken för flerbostadshus (BeBo) och för lokaler (Belok), har under 2018 arbetat med nya och strategiskt centrala fördjupningsområden, exempelvis lokala och
flexibla energisystem, laddfordon och digitalisering. De har genomfört förstudier
och utredningar, varav flera resulterat i utvecklingsprojekt i Energimyndighetens
forskningsprogram.
Energimyndighetens nätverk för resurseffektiv lågenergibyggande (LÅGAN)84 och
nätverket för Livsmedelshandel (Belivs)85 har under 2018 utvärderats. Utvärderingarna
visar att nätverken har givit resultat, de har lyckats samla branschen och bidragit till
samverkan nationellt och regionalt, vilket skapar förutsättningar för fortsatt teknikutveckling och implementering av nya tekniska lösningar.

Ett urval av projekt som fastighetsnätverken genomfört 2018
Energikostnadsberäkningar med hjälp av Prismo
Inom nätverket för flerbostadshus (BeBo) har man under året tagit fram kostnadsberäkningsverktyget Prismo86. Det är idag svårt att generellt säga hur stor kostnadsbesparingen för en viss energieffektiviseringsåtgärd i en fastighet kommer att bli, då
det finns många olika energiprismodeller. Beräkningsverktyget kan användas för att
jämföra kostnaderna för olika energieffektiviseringsåtgärder med samma prismodell
eller för att jämföra kostnader för energieffektivisering i liknande fastigheter som
finns i olika delar av landet.
Populärt se den aktuella energianvändningen i lokaler
I nätverket för lokaler (Belok) har man under året utvecklat en prototyp för visualisering av energianvändningen med fokus på användarbeteende. Verktyget har ökat
intresset för energianvändningen och majoriteten av användarna som testat vill fortsätta använda det87.
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Bygglovsprocessen hittar vägen framåt
Nätverket för energieffektiva byggnader (LÅGAN)88 har under året startat ett projekt
för styrning av bygglovsprocessen som på sikt ska resultera i att fler byggnader kan
uppnå projekterade energiprestanda. Projektet sker i samarbete med kommuner och
med hela kedjan av aktörer, från bygglovshandläggare till entreprenörer.89
Nya kombinerade värme- och ventilationssystem för småhus
Inom nätverket för energieffektiva småhus (BeSmå) har man under året avslutat ett
projekt kring utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. Fem småhustillverkare har tillsammans med lika
många tillverkare av värme- och ventilationssystem utvecklat produkter som är klara
för marknaden 90.

Mätprogrammet för nära-nollenergibyggnader har rapporterats
Resultat från mätprogrammet för nära-nollenergibyggnader har rapporterats till
regeringen i mars 201891. I ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten
har mätningar av energiprestanda med mera genomförts i ett 50-tal byggnader där den
projekterade energianvändningen var minst 25 procent lägre än kraven i Boverkets
byggregler92. Myndigheterna konstaterar från fallstudierna att det går att uppföra byggnader med bättre ekonomisk lönsamhet och minst 25 procents lägre energianvändning än i Boverkets byggregler samt att övriga tekniska egenskaper, som till exempel
inomhustemperatur, sannolikt inte påverkas.

88

www.laganbygg.se

89

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Byggindustrier och
LÅGAN, ett nätverk med stöd från Energimyndigheten.

90

Projektet har drivits med stöd av Energimyndigheten och projektägare är branschorganisationen
Trä- och Möbelföretagen.

91

Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017.

92

Boverkets byggregler (BBR) 19 och 22.
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Förnybar energi
Inom verksamhetsområdet förnybar energi ingår Energimyndighetens arbete inom
områdena förnybar elproduktion93 och transporter94, samt utredningsverksamhet rörande
förnybar energi. Forskningsinsatser beträffande förnybar energi beskrivs i avsnittet om
Forskning, innovation och kommersialisering.
Energimyndigheten verkar för ett hållbart energisystem, och arbetar aktivt med inriktningen att vi nationellt ska nå en 100 procent förnybar elproduktion till år 204095. Ett helt
förnybart elsystem innebär flera utmaningar inom bland annat fysisk planering, forskning
och kunskapsspridning. Energimyndigheten genomför därför olika aktiviteter inom dessa
områden.
Energimyndigheten har ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag
i enlighet med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv96 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
Energimyndigheten är ansvarig för elcertifikatsystemet, vars syfte är att främja produktionen av förnybar el i Sverige. Energimyndigheten ska följa upp, utvärdera, bedriva tillsyn
och redogöra för utvecklingen inom elcertifikatsystemet. Energimyndigheten är också
tillsynsmyndighet för lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen samt drivmedelslagen
(2011:319).
Kostnader per delområde inom Förnybar energi (tkr)
2016

2017

2018

Utredningar och uppdrag

Delområde

12 154

9 312

6 079

Förnybar elproduktion

25 720

27 582

30 983

– vindkraft

11 453

10 223

7 624

237

2 145

2 892

3457

3 455

7 662

–

142

57

– Elcertifikat och ursprungsgarantier

10 573

11 617

12 747

Transporter

10 416

11 086

6 497

3 374

2 664

2 855

48 290

47 980

43 559

– vattenkraft
– solkraft
– bioenergi

– varav hållbara bränslen
Summa

Ökningen på förnybar elproduktion - solkraft beror i stort på den nya satsningen på en informationsplattform för solel. Minskning inom området transporter beror främst på minskning av personella resurser
inom samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Minskningen inom
vindkraft beror på varierande årligt behov av resor och konsulttjänster.

93

Vindkraft, vattenkraft, solkraft, bioenergi samt om elcertifikatsystemet, ursprungsgarantier och certifiering av installatörer inom förnybar energi.

94

Hållbarhetskriterier, drivmedelslagen, elbusspremien och samordningsuppdraget fossilfri
transportsektor.

95

Energikommissionen, http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2017/01/sou-2017_2_webb.pdf

96

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor.
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Utredningar och uppdrag inom förnybar energi
Utredning och kompletterande analys om slopade anslutningskostnader
för havsbaserad vindkraft
Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att utreda förutsättningarna och
utformningen av slopade anslutningsavgift till stamnätet för havsbaserad vindkraft.
Uppdraget redovisades i februari 201897. Energimyndighetens utgångspunkt i uppdraget
var att hitta en utformning som så långt möjligt uppfyller villkoren i uppdraget med
fokus på att skapa likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft. I rapporten beskrivs
och analyseras två olika modeller för ett slopande av anslutningskostnaderna.
I ett tilläggsuppdrag redovisat i juni 201898 har Energimyndigheten genomfört en
kompletterande analys av de modeller som föreslagits. I rapporten konstateras att
slopade anslutningsavgifter troligtvis inte är förenliga med EU:s statsstödsregler. Den
samhällsekonomiska analysen visar vidare att ett stöd till havsbaserad vindkraft skulle
kunna medföra relativt stora snedvridande effekter på marknaden framförallt genom en
utträngning av landbaserad vindkraft.

Vägen till ett 100% förnybart elsystem
Energimyndigheten undersöker i en egeninitierad studie olika aspekter av den omställning av det svenska elsystemet som krävs för att nå målet om 100 procent förnybar
elproduktion 2040. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur nuläget för förnybar el i Sverige ser ut, hur vi kan nå ett elsystem med 100 procent förnybar el och hur
vägen dit kan se ut.
I juni 2018 släpptes en delrapport som framför allt diskuterade vägen till ett 100 procent förnybart elsystem och vilka förutsättningar Sverige har för detta99. Under året har
projektet fortsatt med scenarier som ska analyseras i ett brett samhällsperspektiv. En
slutrapport kommer att publiceras under våren 2019.

Regeringsuppdrag inom elcertifkatsystemet
Kontrollstation 2019: Utredning om stoppmekanism för elcertifikatsystemet
Inom kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet100 fick Energimyndigheten i uppdrag
att analysera och ge förslag på utformningen av en stoppmekanism för elcertifikatsystemet. I rapporten som redovisades i december 2018 analyseras olika typer av
stoppmekanismer, baserat på datum eller godkänd volym inom elcertifikatsystemet.
Energimyndigheten föreslår utifrån analysen ett datumstopp år 2030 dvs. ett stopp
för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030. Ett datumstopp är den stoppmekanism som mest bibehåller de grundläggande funktionerna i systemet dvs. att
elcertifikatsystemet ska stimulera en marknadsdriven och teknikneutral utbyggnad
av förnybar elproduktion, för att nå produktionsmålet till så låg kostnad som möjligt.
97

Energimyndigheten (2018). Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft. ER 2018:6.

98

Energimyndigheten (2018). Statsstödsanalys av författningsförslagen i Energimyndighetens
rapport ER 2018:06 och utredning av samhällsekonomiska konsekvenser ER 2018:06.
Tilläggsuppdrag till ER 2018

99

Energimyndigheten (2018). Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem Delrapport 1:
Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar. ER 2018:16.

100

Energimyndigheten (2018). Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019. ER 2018:25
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Ett datumstopp 2030 uppfyller även kraven på förutsägbarhet och fungerar väl ihop
med den norska stoppmekanismen även vid en snabb utbyggnad av förnybar el.
Kontrollstation 2019: Övriga uppdrag
I uppdraget ingick även två mindre uppdrag, dels att utreda om det finns ett behov
av att det efter ombyggnation ska ha gått en viss tid innan en ny tilldelningsperiod
får påbörjas, dels att Energimyndigheten ska bevaka om det har skett tilldelning av
elcertifikat när det rörliga elpriset (spotpriset) i Sverige är noll eller lägre.
Kontrollstationen omfattade också en utredning om möjligheten till ökad transparens
inom elcertifikatsystemet som redovisades i juni 2018101 där fokus var ökad transparens
gällande planerade projekt inom förnybar el. Energimyndigheten föreslår att dagens
marknadsbevakning utökas med uppgifter om bland annat investeringsbeslut, samt att
den information som redan finns görs mer tillgänglig och användarvänlig. Som en del
i genomförandet av förslagen har listan över planerade projekt på Energimyndighetens
webbplats publicerats kvartalsvis från och med kvartal 3 2018 och sidan för marknadsstatistik har uppdaterats med länkar till intern och extern information om planerade
projekt.
Teknisk justering
Energimyndigheten har utifrån lagen (2011:1200) om elcertifikat tagit fram underlag
för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt avseende år 2019. I enlighet med förslaget har kvoten för år 2019 sänks från 0,312 till 0,305.
Årsrapport om elcertifikatmarknaden
I maj publicerads tillsammans med Norges vassdrags- og energi-direktorat, den femte
årsrapporten om den svensk-norska elcertifikatmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatmarknaden
under 2017102.

Förenklad administration av solcellsstödet
Regeringen gav i början av året Energimyndigheten i uppdrag att granska hanteringen
av investeringsstödet till solceller och lämna förslag på hur hanteringen av stödet kan
förenklas. Energimyndigheten rapporterade uppdraget i juni 2018103. Några av förslagen för förenklad administration var förenklingar av ansökningsblanketterna, fler digitala ansökningar samt lättillgänglig information om både solceller och om stödet.

101

Energimyndigheten (2018). Ökad transparens i elcertifikatsystemet Regeringsuppdrag om att
utreda möjligheter till ökad transparens i elcertifikatsystemet. ER 2018:18.

102

Energimyndigheten och NVE (2018). En svensk-norsk elcertifikatmarknad – årsrapport för 2017.

103

Energimyndigheten (2018). Förenklad administration av solcellsstödet Redovisning av
Energimyndighetens uppdrag att utreda hur administrationen av solcellstödet kan förenklas.
ER 2018:19.
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Förstudie förnybart energisystem Gotland
Energimyndigheten fick i uppdrag från regeringen att ta fram en förstudie om hur
Gotland kan göras till en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige.
I förstudien tog myndigheten fram en plan på vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp, samt beskrev vilka aktörer som
skulle ansvara för de föreslagna åtgärderna. Förstudien som publicerades i april 2018
lyfter förslag på hur ett hållbart och robust energisystem på Gotland kan möjliggöras104.
I maj fick myndigheten ett nytt uppdrag av regeringen som går ut på att förstudien ska
genomföras. Vägen till ett faktiskt genomförande går via en färdplan som ska presenteras i mars 2019.

Förnybar elproduktion
Energimyndigheten tar fram och bevakar riksintressen
Energimyndigheten ansvarar för att peka ut områden av riksintressen för energidistribution och energiproduktion. Områdena ska vara särskilt lämpliga för energidistribution
och energiproduktion sett ur ett nationellt perspektiv.
Under året har Energimyndigheten utvecklat ett förslag och underlag till riksintresseanspråksutpekandet för vattenkraft och skickat ut det på samråd105. Syftet är att synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet. Förslaget och dess underlag bearbetas nu med
beaktning av de inkomna yttrandena.
Energimyndigheten svarar på remisser som rör planerade vindkraftsetableringar och
annan elproduktion, allt från tidiga samråd till domstolsärenden, och i samband med
kommunal planering av vindkraft. Energimyndigheten bevakar på så sätt utpekade
riksintressen och att vindkraft planeras inom goda vindlägen samt förutsättningar för
elproduktion och distribution i allmänhet. Under år 2018 har myndigheten hanterat
231 sådana ärenden av myndighetens totalt 379 besvarade remisser.

Certiferade installatörer i Sverige
Under året har Energimyndigheten anordnat utbildningar för certifierade installatörer.
I dagsläget finns det omkring 150 certifierade installatörer inom solel, värmepumpar,
biovärme och solvärme i Sverige. Flest certifierade installatörer finns det för värmepumpar och solel. Syftet med certifieringen är att öka kunskapen och användningen av
förnybar energi. Certifieringen är frivillig och gemensam för EU-länderna106.

104

Energimyndigheten (2018). Smart och förnybart energisystem på Gotland. Energimyndighetens
förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige.
ER 2018:5.

105

Energimyndigheten (2018). Beslut om samråd. Samråd gällande Riksintresse Energiproduktion:
Vattenkraft. Dnr 2018–007307

106

Varje EU-land måste ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi enligt Förnybartdirektivet 2009/28/EG och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2. I dagsläget finns inget
certifieringsorgan som är ackrediterat för att utfärda certifikat. Installations Certifiering i Stockholm
AB (INCERT) utfärdar tillfälliga certifikat i väntan på en ackreditering.
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Vindkraft
Vindkraften står för omkring elva procent av Sveriges elproduktion. Energimyndigheten publicerar varje år rapporten Vindkraftsstatistik om vindkraftens utveckling107.
Den totala registrerade effekten vindkraft i slutet av 2017 uppgick till 6 611 MW, och
det producerades 17,6 TWh el från vindkraft. Ökningen i total installerad effekt år 2017
var avsevärt lägre än år 2015 och 2016. Trots det är den övergripande trenden en snabb
utbyggnad av vindkraft där några förklaringar bakom de nya investeringarna finns i
faktorer såsom teknikutveckling, god tillgång på stora vindkraftsprojekt, låg konkurrens om projekten, låga räntor och nya typer av finansieringsavtal.
Installerad effekt och produktion från vindkraft
2015

2016

2017

Antal verk (st)

3 163

3 330

3 376

Installerad effekt (MW)

5 818

6 434

6 611

16 323

15 479

17 609

731

616

177

Elproduktion (GWh)
Utbyggd effekt under året (MW)

Siffrorna i tabellen kommer från Energimyndighetens publikation Vindkraftsstatistik 2017 (ER2018:13).
Statistik för 2018 publiceras senare än årsredovisningens publikation.

Vindkraftspremie till kommuner för vindkraftsetableringar
Energimyndigheten har i uppdrag att hantera beräkning och utbetalning av medel till
kommuner för underlättande av vindkraftsetableringar i enlighet med de beräkningsgrunder som ges i förordning.
Energimyndigheten har fördelat 70 miljoner kronor till tio kommuner enligt Förordning
(2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar.
Den största delen, drygt 70%, togs i drift i elområde 3. Ljusdal är den enda kommunen
som ligger norr om elområde 3. Kommunen står ensam för cirka 18%. Resterande cirka
10% togs i drift i elområde 4.
Ökad förankring av vindkraft med Nätverket för vindbruk
Nätverket för vindbruk har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och att verka
för en väl förankrad och en väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som även genererar
mervärde lokalt. Energimyndighetens uppgift är bland annat att ta beslut om de medel
som fördelas till projekt inom nätverket och att samordna och följa upp nätverkets
verksamheter. I nätverkets utlysning 2018 har 13 projekt beviljats medel, vilket är en
liten minskning jämfört med föregående år. Samtidigt har den totala summan som projekten beviljats minskat betydligt jämfört med tidigare år och uppgick 2018 till cirka
7,7 miljoner kronor. Det kan förklaras med att flera större, fleråriga projekt beviljats
medel föregående år, vilket belastar årets projektbudget.

107

Energimyndigheten (2018). Vindkraftsstatistik 2017. Nationell-, länsvis- och kommunal statistik.
ER 2018:13.
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Projekt inom Nätverket för vindbruk (tkr)
2016
Beviljade projekt
Beviljade medel

2017

2018

17

15

13

7 796

13 111

7 710

Vindlov
Energimyndigheten driver webbplatsen Vindlov.se108 som samlar all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraft. På Vindlov.se finns även Vindbrukskollen som
är den enda officiella sammanställningen av Sveriges vindkraftverk. Vindkraftparker
och dess verk visas i en digital och interaktiv karta med tillhörande information. Under
året har arbetet med Vindbrukskollen koncentrerats till att uppdatera tjänsten till en
nyare version eftersom tekniken bakom karttjänsten var föråldrad. Den nya versionen
lanserades i november. Nya Vindbrukskollen är enklare att använda samt innehåller ny
information som bland annat datering av uppgifter och att överklagade verk får en egen
kategori. Dessutom kan användare nu enklare än tidigare själva ladda ner innehåll från
hemsidan. Dessutom har stora delar av databasen kvalitetssäkrats och informationen
om de uppförda verken är nu heltäckande. Med den nya versionen av Vindbrukskollen
på plats finns en bra grund för fortsatt utveckling av karttjänsten. Vindbrukskollen är
ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland som är de som driver karttjänsten
och Energimyndigheten som finansierar den.
Samverkan kring vindkraftsstrategi
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets generaldirektörer har under året tagit
initiativ till en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Bakgrunden är att en storskalig utbyggnad av vindkraften bedöms vara avgörande för att åstadkomma omställningen till ett förnybart energisystem. Under 2018 har arbetet påbörjats med bland
annat framtagande av uppdragsplan, en workshop med samverkansmyndigheter och
en hearing med övriga intressenter.

Vattenkraft
Vattenkraften har en central roll i Sveriges elsystem och har även en stor betydelse
ur ett klimatperspektiv. Ungefär 40% av den årliga elproduktionen i Sverige kommer
från vattenkraft109. Den främsta fördelen med vattenkraft är dess förmåga att anpassa
produktionen efter efterfrågan på el. Detta behov av flexibilitet kommer öka framöver
med mer variabel elproduktion i elsystemet.
Energimyndigheten tar fram förslag till nationell plan
Energimyndigheten arbetar mer aktivt än tidigare med vattenkraft, framförallt för att
myndigheten fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för att förse alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel med moderna miljövillkor.

108

www.vindlov.se

109

Energimyndigheten (2018). El och fjärrvärme http://www.energimyndigheten.se/statistik/el-ochfjarrvarme/
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Nationella planen ger förutsättningar för moderna miljövillkor
Den nya lagen om moderna miljövillkor träder i kraft 1 januari 2019. Energimyndigheten har under år 2018 tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Svenska
kraftnät genomfört en förstudie för framtagandet av nationell plan110. Under hösten
har samverkan om förstudien genomförts med relevanta aktörer och arbetet fortsatt
i nästa projektfas. Enligt förordning ska förslag till den nationella planen lämnas till
regeringen 1 oktober 2019. Nyckelfrågan i arbetet är att avväga behovet av vattenmiljöförbättrande åtgärder och behovet av nationell tillgång till vattenkraftsel. I förstudiens energidelprojekt har metoder som ska användas i avvägningen tagits fram av
Energimyndigheten och Svenska kraftnät i samråd med Havs- och vattenmyndigheten
och branschen.
I framtagandet av nationell plan är det viktigt att vattenmiljöåtgärder påverkar vattenkraftens reglerbarhet i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom ska nationella
planen utformas så att den bidrar till att vattenkraften ska kunna byggas ut. Energimyndigheten har haft och kommer fortsatt ha dialog med branschen och övriga
intressenter.

Solkraft
Solceller ger idag ett litet bidrag till Sveriges totala elproduktion. År 2017 producerades cirka 185 GWh el från solceller i Sverige, vilket motsvarar runt 0,13 procent av den
totala elproduktionen och en ökning med 52 procent jämfört med år 2016111.

Installerad effekt och produktion från solel

Nätansluten installerad effekt (MW)
Elproduktion (GWh)

2015

2016

2017

115

140

231

92

112

185

Installerad effekt för 2015 baseras på National Survey Report of PV Power Applications in Sweden
2015112, för 2016 och 2017 på Energimyndighetens publikation Nätanslutna solcellsanläggningar
(ER:2018:22)113. Den årliga produktionen schablonberäknas utifrån installerad effekt. Observera att
statistikkällan skiljer sig mellan årets och tidigare års årsredovisningar. Statistik för 2018 publiceras
senare än årsredovisningens publikationsdatum.

110

Havs och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Svenska kraftnät (2018). Redovisning av
Förstudie för Nationell plan för omprövning av vattenkraften.

111

Produktion schablonberäknad som 800 kWh/kW.

112

Lindahl J. (2017). National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016.

113

Energimyndigheten (2018). Nätanslutna solcellsanläggningar 2017 – Statistik, analys och prognos.
ER 2018:22.
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Informationsplattform för solel
I Energimyndighetens regleringsbrev för 2018 fick myndigheten i uppdrag att utveckla
och tillhandahålla en informationsplattform för solel som ska utgöra ett nav för offentlig information relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad. Uppdraget delrapporterades i april114. Då föreslogs att informationssatsningen skulle omfatta en ny webbportal
för solel och förstärkning och vidareutveckling av informationsinsatser om solel hos
Energimyndigheten.
Webbportalen solelportalen.se guidar vid solcellsinvestering
Under hösten lanserades solelportalen.se115 en webbportal om solel som ska underlätta
för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut. Webbsatsningen
har i första lanseringen målgrupp småhusägare, men kommer vidareutvecklas för att
vidgas även till andra typer av fastighetsägare.
Arbetet med portalen har utförts i samråd med ett myndighetsråd bestående av Boverket,
Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket. Till stöd för framtagande av portalen har Energimyndigheten även etablerat ett användarråd bestående
av representanter från olika berörda företag och organisationer.
Stärkt information om solel
Energimyndigheten har inom ramen för informationsplattformsuppdraget genomfört
satsningar på att erbjuda fördjupad information till olika aktörer som är viktiga vid
solcellsutbyggnad. Det omfattar både fördjupning av pågående satsningar på solel
inom nätverket Bebo och certifierade installatörer för förnybar energi (läs mer under
verksamhetsområde Energieffektivisering, respektive tidigare i detta kapitel) och finansiering av nya projekt för ökad kunskap om förutsättningarna för solceller. Exempelvis
publicerades en bedömning av kostnads-potentialen för solel i Sverige under året
framtagen på uppdrag av Energimyndigheten116.
Investeringsstöd till solceller
Arbetet med investeringsstödet till solceller har fortsatt under året. Energimyndigheten
har övergripande ansvar för stödet och hanterar information, månadsstatistik, överklaganden samt fördelning av medel till länsstyrelserna. Under året har ca. 967 miljoner kronor tilldelats länen, se figuren nedan. Energimyndigheten betalar ut anslaget
till Boverket fördelat över ett antal utbetalningar under året. Boverket har vid vissa
tillfällen under året haft stora summor som ännu inte kunnat betalas ut till de sökande,
då länsstyrelserna väntat på att få in begäran om utbetalning som kan lämnas in upp
till 6 månader efter att solcellsinstallationen är färdigställställd. Utöver detta har
Energimyndigheten under året arbetat med att genomföra förenklingar i enlighet med
vad som föreslagits som svar på myndighetens uppdrag om att förenkla administrationen kring stödet117. Intresset för att söka stödet, det vill säga antalet ansökningar
fortsätter att öka.
114

Energimyndigheten (2018). Informationsplattform för solel –Delrapportering av uppdrag. ER
2018:07.
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www.solelportalen.se

116

Blomkvist, P., Unger T. (2018). Teknisk-ekonomisk kostnadsbedömning av solceller i Sverige

117

Se ovan om uppdraget
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Fördelat solcellsstöd 2018
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Figuren visar fördelningen av investeringsstöd till solceller under 2018.

Investeringsstöd till energilager
Energimyndigheten har under året fortsatt att arbeta med stödet för lokala energilager
hos privatpersoner som har lokal elproduktion. Myndigheten har övergripande ansvar
för stödet och hanterar information, överklaganden samt fördelning av medel till länsstyrelserna. Under året har ca. 8 miljoner kronor tilldelats länen, se figuren nedan.
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Figuren visar fördelningen av energilagerstödet mellan länen 2018.

Bioenergi
Bioenergi är i dag den största förnybara energikällan i Sverige sett till slutlig energianvändning. Bioenergi används främst till värmeproduktion i allt från enskilda pannor
till storskalig produktion av fjärrvärme, till elproduktion i kraftvärmeanläggningar och
för industrins processbehov. Den största ökningen av användningen av bioenergi de
senaste åren har dock skett inom transportsektorn.
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El producerad med biobränslen (här räknas även den förnybara delen av avfall in i
statistiken) är den tredje största formen av förnybar elproduktion i Sverige. Den installerade effekten uppgår till cirka 3 600 MW. Normalårsproduktionen för biokraftverk är
runt 16 TWh118. Under 2017 stod bioenergi för 12 TWh, det innebär att cirka 7,5 procent av den totala elproduktionen i Sverige kommer från biobränslen119. Elproduktion
med biobränslen sker främst i kraftvärmeverk och inom industrin.
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för vissa lagar inom bioenergiområdet, till
exempel drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Myndigheten bedriver även ett omfattande arbete med bioenergi inom olika områden, bland annat inom forskning, innovation och kommersialisering, internationellt samarbete samt miljömålsarbete. Mer
information om detta finns under respektive avsnitt i årsredovisningen.

Elcertifkat
Energimyndigheten har under året löpande informerat om utvecklingen av elcertifikatsystemet via webb, rapporter och nyhetsbrev. Myndighetens bedömning är att kommunikationsinsatserna ger systemets aktörer förutsättningar att följa regelverk och utveckling,
och därmed öka systemets effektivitet. I maj arrangerade Energimyndigheten tillsammans
med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ett marknadsseminarium där information om tekniska justeringar av kvoter, kontrollstation 2019 och Energimyndighetens
utredning kring utökad transparens i elcertifikatsystemet presenterades120.
Mellan åren 2012 och 2018 har det svensk-norska elcertifikatsystemet bidragit till
26,1 TWh ny förväntad förnybar årsproduktion varav 18,3 TWh i Sverige. Den största
andelen av utbyggnaden i Sverige består av vindkraft (13,5 TWh). Utbyggnaden och
ökningen av förnybar el har hittills varit högre än vad som behöver byggas ut per år för
att nå målet till 2020.
Elproduktioninomelcertifkatsystemet
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Energiföretagen (2018). Energiåret 2018. https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/energiaret/energiaret2017_elproduktion_vers180704.pdf?v=fSJRvdn0GOMD_PSIv
ym3vgzPWo8?v=roFaUkzJ0YPsRpp2yIrNswkKIfc

119

Energimyndighetens statistikdatabas. http://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/
sv/%c3%85rlig%20energibalans/%c3%85rlig%20energibalans__El-%20och%20
fj%c3%a4rrv%c3%a4rmeproduktion/EN0202_28A.px/?rxid=11a55705-7bd0-4a93-a23fa011327fdd10

120

Energimyndigheten (2018). Marknadsseminarium 2018 http://www.energimyndigheten.se/
fornybart/elcertifikatsystemet/marknadsstatistik/marknadsseminarium/marknadsseminarium-2018/
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Energimyndigheten har under året fattat beslut avseende godkända anläggningar och
annullering av elcertifikat, se tabellerna nedan. Kvotuppfyllnads graden, det vill säga
andelen kvotpliktiga elleverantörer, elanvändare och elintensiv industri som hade
elcertifikat motsvarande elförsäljningen eller den egna elanvändningen, var 99,95 procent år 2018 (avseende användningen 2017) vilket visar på en hög acceptans för systemet bland dess aktörer, se tabellen nedan om annullering av elcertifikat.
De förnybara elproduktionsanläggningar som togs i drift under 2003 har under 2018
blivit utfasade från elcertifikatsystemet. Anläggningarna har då tilldelats elcertifikat
under 15 år. Sammanlagt var det ett 30-tal anläggningar som omfattar ca 100 GWh
förnybar el som omfattades av utfasningsarbetet under 2018.
Godkända anläggningar

Biobränsle
Vindkraft (antal verk)

2016

2017

2018

145

155

155
3101

2867

2941

Vattenkraft

366

373

375

– varav produktionsökningar

119

121

121

4327

6422

9325

1

1

1

7706

9892

12 957

Sol
Vågkraft
Totalt

Annullering av elcertifikat

Antal annullerade elcert

2016

2017

2018

12 807 565

21 218 682

22 718 279

99,98

99,89

99,95

0,5

4,7

1,6

Andel av kvotplikt [%]
Mängd kvotpliktsavgift (miljoner kr)*

* Kvotpliktsavgift avser föregående kalenderår.

Ursprungsgarantier
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för regelverket kring ursprungsgarantier
för el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som används för att garantera
ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som i
första hand omfattar elproducenter och elleverantörer. Ursprungsgarantiernas syfte är
att elkunderna ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt. Under året anslöts
drygt 2869 elproduktionsanläggningar till systemet för ursprungsgarantier.
Energimyndigheten fortsätter även sitt arbete som representant i AIB, en organisation
för de myndigheter och företag som utfärdar ursprungsgarantier i EU:s medlemsstater (plus Norge, Island och Schweiz). AIB tillhandahåller också en central datahubb
som möjliggör internationell handel med ursprungsgarantier. Intresset för handel med
ursprungsgarantier växer i Europa. Svenska anläggningar som är godkända för utfärdande av internationella ursprungsgarantier uppgick i slutet av 2018 till 1717. Under
2018 har ursprungsgarantier motsvarande 47,3 TWh exporterats till andra länder och
48,7 TWh importerats. Exporten sker främst till Norge, men även till Nederländerna,
Finland och Tyskland. Importstatistiken domineras även av Norge, men med viss
import från Finland och Danmark.
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Transporter
Reduktionsplikt
Den första juli i år började reduktionsplikten gälla. Den innebär att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen från den bensin och diesel som säljs
genom inblandning av biodrivmedel. Kravet är att utsläppen ska minska med 2,6 procent för bensin och 19,3 procent för diesel under 2018, därefter finns reduktionsnivåer
beslutade till och med år 2020. Energimyndigheten är utpekad tillsynsmyndighet för
reduktionsplikten och har under våren och sommaren arbetat med att ta fram och publicera en föreskrift och en vägledning avseende reduktionsplikten121,122.
Tillsyn över drivmedel
Tillsynsutövning
Energimyndigheten utövar tillsyn över Drivmedelslagen (2011:319) som bland annat
anger att varje drivmedelsleverantör ska minska utsläppen av växthusgaser från
levererade drivmedel med sex procent år 2020 jämfört med 2010. Hållbarhetslagen
(2010:958) ställer krav på att biodrivmedel uppfyller vissa hållbarhetskriterier bland
annat minskade växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv. De drivmedel som levererades i Sverige under 2017 minskade utsläppen med drygt 17 procent och andelen
förnybart uppgick till 21 procent123.
Inom tillsynen begär myndigheten in rapportering varje år av levererade drivmedel och
begär in bland annat uppgifter om råvaror, ursprung och växthusgasutsläpp. Nytt för
2018 är att bland annat att samtliga leverantörer kommer omfattas oavsett volym samt
att det kommer bli möjligt att samrapportera i de fall någon leverantör inte når upp
till utsläppsminskningen. Energimyndigheten har under 2018 även initierat omprövningar av tilldelade hållbarhetsbesked som syftar till att säkerställa att de ekonomiska
aktörerna uppfyller kraven.
Rapport om drivmedelsmarknaden
Energimyndigheten publicerar årligen en rapport över hur marknaden för drivmedel
utvecklas baserad på leverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen124. Rapporten ökar kunskapen om drivmedel och dess klimatpåverkan
hos såväl näringslivet, policy makers och forskning. Information om drivmedel finns
samlad på myndighetens webbplats vilket förtydligar kommunikationen om olika
underlag och hur de produceras125.

121

Energimyndigheten (2018). Vägledning reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle. ER 2018:21

122

Energimyndigheten (2018). Föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av
biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. STEMFS 2018:2.

123

Energimyndigheten (2018). Drivmedel 2017 redovisning av uppgifter enligt drivmedelslagen och
hållbarhetslagen. ER 2018:17.
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Ibid

125

Energimyndigheten (2018). Drivmedel http://www.energimyndigheten.se/statistik/drivmedel/
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Miljöinformation om drivmedel
Energimyndigheten har under året påbörjat arbetet med föreskrifter om den närmare
utformningen av miljöinformationen om drivmedel. Energimyndigheten har i uppdrag
att ta fram ett förslag på hur konsumentinformationen ska utformas och testa den mot
konsumenter. Syftet är att ge konsumenter information om drivmedlens miljöpåverkan
vid pump och därmed öka den allmänna medvetenheten.
Nya bestämmelser om miljöinformation om drivmedel införs i drivmedelslagen
(2011:319) och kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Hur konsumentinformationen ska tillhandahållas till konsument och vad den ska innehålla, förutom uppgifter om
drivmedlets växthusgasutsläpp, lämnas till de kommande föreskrifterna att reglera.

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet
Energimyndigheten har samordnat genomförandet av den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet tillsammans med Naturvårdsverket, Trafikverket,
Trafikanalys, Transportstyrelsen och Boverket. Genomförandet baseras på det programdirektiv som samtliga sex myndigheter tidigare beslutat gemensamt.
I samordningsuppdraget ingår att följa upp de åtaganden och förslag som finns i den
strategiska planen. Fyra åtaganden bedöms som klara och för merparten av resterande
åtaganden pågår aktivitet enligt planerat. En dryg tredjedel av förslagen från planen har
kommit tillbaka som uppdrag till nån av myndigheterna i samordningsuppdraget eller
annan aktör.
En uppföljning av den strategiska planen har förberetts under 2018 och kommer att
genomföras under 2019 i form av en kontrollstation. Här ska samhällsekonomiska
bedömningar göras för åtaganden och de förslag som omformulerats som uppdrag.
Omvärldsanalyser ska genomföras vilket kan leda till förslag till revideringar av den
strategiska planen. Även en utvärdering av arbetsprocessen kring samordningsuppdraget har startats under 2018 och kommer att löpa till slutet av 2019. Inom ramen
för arbetet har myndigheterna tagit fram ett underlag med 30 indikatorer för att ge en
samlad uppföljning över hur omställningen av transportsektorn går samt hur andra relevanta samhällsmål och områden utvecklas. Det kan från denna uppföljning konstateras
att på flera områden går utvecklingen åt rätt håll126.

Ökat intresse för elbusspremien i hela landet
Intresset för elbussar är stort i hela Sverige. Under 2018 har det kommit in 31 ansökningar för 234 elbussar på sammanlagt 230 miljoner kronor127. En betydlig ökning
jämfört med tidigare år. I februari i år ändrades förordningen så elbusspremien täcker
nu den faktiska merkostnaden för en elbuss och både offentliga kollektivtrafikaktörer
och privata företag kan söka stöd. Anslaget för elbusspremien omfattade cirka 100 miljoner kronor varav ca 50 miljoner kronor har betalats ut under året. Återstående medel
förklaras i huvudsak av långa leveranstider på elbussar.
126

Energimyndigheten (2018). Indikatorer inom SOFT http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/
transporter/samordiningsuppdrag-for-omstallning-av-transportsektorn/indikatorer-inom-soft/ http://
www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/soft/indikatorer/sammanstallningindikatorer-transportomstallningen.pdf http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/
transporter/soft/indikatorer/sammanstallning-indikatorer-andra-samhallsmal.pdf

127

Dnr. 2017-14506.
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Infrastruktur för alternativa förnybara drivmedel
Energimyndighetens uppdrag att samordna laddinfrastrukturen för elfordon har i år
utökats till att även omfatta infrastruktur för alternativa förnybara drivmedel. Exempel
på det är biodiesel, E85 och ED95, men också fordonsgas och vätgas. Inom samordningsuppdraget har Energimyndigheten fört dialog med länsstyrelserna inom ramen för
uppdraget om framtagandet av regionala planer för förnybar drivmedelsinfrastruktur128.
Samverkan kring alternativa förnybara drivmedel
Energimyndigheten har översänt tre regionala underlagsrapporter till stöd för
Naturvårdsverkets arbete med Klimatklivet129. Icke-publik normalladdning, eller så
kallad ”hemmaladdning”, är den högst prioriterade laddningspunkten enligt myndigheten. Vi även bistått Naturvårdsverket i projektansökningar om utbyggnad av tankstationer för förnybara drivmedel och därigenom medverkat till att de projekt som ger mest
klimatnytta per investerad krona får stöd.
Vidare har Energimyndigheten understött Trafikverket i ett regeringsuppdrag att utreda
snabbladdning längs större vägar130. Myndigheten har också bidragit med uppgifter
kring drivmedlens klimatpåverkan i livscykelperspektiv för tjänsten bilsvar.se som
Konsumentverket tillhandahåller.
Under året har Energimyndigheten bidragit med sin kompetens inom laddinfrastruktur i ett antal olika initiativ. Däribland har vi stöttat Regeringskansliet i Clean Energy
Ministerial-initiativet Electric Vehicle Initative131 och bidrag med underlag och analys
till IEA-publikationen Nordic EV Outlook. Ett arbete kring laddstationers placering
har påbörjats, där den nordiska databasen Nobil vidareutvecklas132 inom ramen för det
svenska ordförandeskapsprojektet i Nordiska ministerrådet133.
Som stöd till Regeringskansliet har myndigheten deltagit i slutförhandlingarna av förändringarna av direktivet för byggnaders energiprestanda i den nya del som handlar om
laddinfrastruktur134. Som följd av detta deltar myndigheten i ett uppdrag till Boverket
att föreslå hur det förändrade direktivet kan införas i svensk lagstiftning135.

128

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18696 §19

129

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/
klimatklivet/lagesbeskrivning-klimatklivet-20180928.pdf

130

https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/48899/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_172_infrastruktur_for_snabbladdning_langs_storre_vagar_regeringsuppdrag.pdf

131

https://www.iea.org/topics/transport/evi/

132

http://info.nobil.no/

133

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/12/uppdrag-att-leda-projekt-om-hallbaranordiska-stader-med-fokus-pa-klimatsmart-mobilitet-som-en-del-av-det-svenskaordforandeskapet-i-nordiska-ministerradet/

134

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN

135

https://www.regeringen.se/4a7f0e/contentassets/d6199cd6690b40de961fbc04b67c725c/
uppdrag-att-utreda-nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-elfordon-enligt-direktivet-om-byggnadersenergiprestanda---beslut.pdf
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Forskning, innovation och
kommersialisering
Energimyndighetens arbete för ett hållbart energisystem sker bland annat genom att
stödja forskning, innovation och kommersialisering, samt genom att främja spridningen av nya produkter, processer och tjänster. Vi genomför satsningar inom hela
innovationssystemet i samverkan med, och som komplement till, andra energipolitiska
insatser och styrmedel för att nå nationellt uppsatta mål inom energi-, miljö- och klimatområdet. Som en del i vårt arbete följer vi också den internationella utvecklingen på
området och främjar svenskt deltagande i internationella samarbeten.
Kostnader per delområde inom Forskning, innovation och kommersialisering (tkr)
Delområde
Forskning inom temaområde

2016

2017

2018

101 553

106 478

112 753

Internationella samarbeten

15 326

14 611

20 400

Affärsutveckling, kommersialisering och internationalisering

38 946

43 872

73 304

155 825

164 961

208 867

Industriklivet

2 410

Summa

Ökning inom delområde Forskning inom temaområdet beror på fortsatt ökning av insatser inom de
Strategiska innovationsområdena. Kostnadsökning inom delområde Internationella samarbeten beror
främst på Nordic Clean Energy Week. Ökningen inom delområde Affärsutveckling, kommersialisering
och internationalisering beror främst på ett antal nya satsningar, främst ”Challange from Sweden” och
internationella insatser som även innefattar sekondering av personal i andra länder. Industriklivet är ett
nytt anslag 2018.

Forskning inom temaområde – Övergripande utmaningar för
energisystemet som behöver mötas med forskning och innovation
Arbetet med forskning, utveckling, innovation, demonstration och kommersialisering
inom energiområdet genomförs i enlighet med regeringens proposition ”Forskning
och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet”136. Energimyndighetens program för forskning och innovation är en
viktig del i Energiöverenskommelsen från 2016 och i arbetet med att nå regeringens
energi-, klimat- och forskningspolitiska mål för att Sverige ska bli ett av världens första
fossilfria välfärdsländer. Här ingår målen att Sverige ska ha 50% effektivare energianvändning till år 2030, att vi år 2040 ska ha 100% förnybar elproduktion, samt att
vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nya
insikter banar väg för mer tvärsektoriella och tvärvetenskapliga insatser, mer internationellt samarbete och en satsning på jämställdhet inom det framtida energisystemet.
Även Energimyndighetens strategi för forskning och innovation, ”Helhetssyn är
nyckeln”, för åren 2017–2020137 utgör en viktig grund för arbetet. Den identifierar övergripande utmaningar för att nå de uppställda energi- och klimatpolitiska målen för ett
hållbart energisystem.
136

Regeringens proposition 2016/17:66, Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

137

Energimyndigheten (2015) Helhetssyn är nyckeln – Strategi för forskning och innovation på
energiområdet 2017–2020, Dnr 2014-7709.
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Strategin för forskning och innovation på energiområdet 2017–2020, Helhetssyn är
nyckeln, pekar ut fem angelägna utmaningar för att nå ett hållbart energisystem. Genom
att möta dessa utmaningar kan forskning och innovation, tillsammans med andra styrmedel, bidra till att nå Regeringens uppställda energi- och klimatpolitiska mål för ett hållbart energisystem. Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg,
kostnadseffektiv och klimatanpassad tillgång till energi. Nedan följer ett urval av årets
resultat fördelade utifrån de fem utmaningarna; ett helt nytt förnybart energisystem, ett
flexibelt och robust energisystem, ett resurseffektivt samhälle, samspel i energisystemet
samt innovation för jobb och klimat. Dessa överlappar och exemplen svarar ofta mot
flera av utmaningarna.

Ett helt förnybart energisystem
För att åstadkomma ett helt förnybart energisystem i Sverige, som inte påverkar klimatet
negativt behövs en helhetssyn och ett systemperspektiv i energiforskningen. Målet är
hållbarhet i kombination med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det
kan gälla alltifrån omställningen till fossilfritt inom olika sektorer till lagring och alstring
av hållbart framställd energi.
Nytt sjöfartsprogram för att samla sjöfartsrelaterade projekt
Sjöfartsprogrammet etablerades under våren som ett resultat av Energimyndighetens
strategiarbete, som visar att Sverige har en stor rådighet att påverka utvecklingen inom sjötransportsektorn. Det finns förändringsbenägna rederier, en industri som ligger i framkant
och som har en uttalad vilja att implementera forskningsresultat. Skälet till att starta ett
specifikt sjöfartsprogram är flera men främst att det skapar förutsättningar att kraftsamla
sjöfartsforskningen kring prioriterade områden samt attrahera forskningsutförare i syfte
att skapa ett hållbart sjötransportsystem, som är energi- och resurseffektivt och helt baserat
på förnybar energi. Svenska aktörer ska sporras att bli världsledande tack vare sin utveckling och introduktion av konkurrenskraftiga, klimat- och resurseffektiva produkter och
tjänster. För den första femåriga programperioden har 83 miljoner kr avsats och en första
utlysning har genomfört under året där 25 ansökningar konkurrerade om 15 miljoner kr138.
Testcenter för elektromobilitet
Energimyndigheten har fått i uppdrag av Regeringen att stödja uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet139. Testcentret ska byggas upp och drivas av bolaget SEEL AB
bildat av RISE och Chalmers tekniska högskola AB.
Forskning och innovation inom elektromobilitet
Energimyndigheten har fått i uppdrag att stödja FoI inom elektromobilitet med 200 miljoner kronor under åren 2018–2023140. Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya
tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och
arbetsmaskiner. En första utlysning inom uppdraget stängde 2018-11-12. Till utlysningen,
som gällde 20 miljoner kronor, inkom 56 ansökningar om totalt 76 miljoner kronor.
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Cirkulär värdekedja kring batterier
Under 2018 genomfördes en ökad satsning för en komplett europeisk cirkulär värdekedja kring batterier. I februari fattades beslut att stödja Northvolt AB med max
146 MSEK för genomförandet av projektet, Northvolt Pilot Production, som förväntas
leda till en pilotanläggning för battericellsproduktion i Västerås. Projektet är ett led
i att få till stånd en komplett europeisk cirkulär värdekedja kring batterier, allt från
gruvbrytning till återvinning141.
Vågkraftverk visar goda resultat för elproduktion och stormöverlevnad
CorPower Ocean AB har genomfört havstester på sitt vågkraftverk i skala 1:2 för att
verifiera prestanda som visats i tank- och bänktester på vågkraftverket i mindre skalor
i tidigare faser. Demonstrationsprojektet HiWave – Fas 3 är tredje steget i en 5-stegs
kommersialiseringsplan enligt International Energy Agency Ocean Energy Systems
(IEA-OES) riktlinjer för verifiering av vågkraft. Projektet har ingått som en del i ett
större samarbetsprojekt med energibolaget Iberdrola och det portugisiska forskningsinstitutet WavEC Offshore Renewables142.
Material från skogen motverkar klimatförändringarna över tid
Resultaten från växthusgassyntesen, som tagits fram med stöd från Energimyndigheten,
visar att när material från skogen används för att ersätta material som stål och betong
samt fossila bränslen (den s.k. substitutionseffekten) så motverkas klimatförändringarna över tid, medan effekten av att ersätta mark eller lämna skogen för att lagra kol
klingar av över tid. När skogarnas kolbalans beräknas är det viktigt även att ta med det
kol som binds i växande gröda och det kol som finns kvar i skogliga produkter, samt
att hela landskap studeras och inte bara enskilda skogsbestånd. Slutsatsen att det är
bättre att bruka skogen än att spara den och låta den lagra kol är viktig för hur vi ser
på produktionsskogen143.
Klimatperspektiv på bioenergisystem
Valet av referenscenario utan en växande bioenergimarknad förklarar ofta varför studier kan få diametralt motsatta resultat rörande klimateffekten av bioenergisystem. Det
visas i Energimyndighetens rapport144 som är en syntes av den forskning som genomförts vid Energimyndigheten rörande växthusgasbalanser. Fokus i rapporten ligger på
klimatpåverkan av bioenergisystemen i Norden och metoder för att utvärdera dessa
effekter. Dvs hur bioenergisystemet påverkar nettoutsläpp av växthusgaser vi utvinning, produktion, transport och energiomvandling samt vilka kolförändringar som sker
i landskapet till följd av ett förändrat brukande. Frågan är komplex och det är därför
angeläget att kunna bedöma olika bioenergisystem ur klimatperspektiv utifrån fakta
och vetenskapliga analyser.
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Framtidens material och produkter
Under våren 2018 startade Energimyndigheten en pilotutlysning i syfte att bidra till att
skapa förutsättningar för att klimat- och resurseffektiva material och produkter år 2045
ska kunna dominera marknaden. Satsningen sker i linje med Regeringens mål om att
Sverige år 2045 ska nå nollutsläpp av växthusgaser145.

Ett fexibelt och robust energisystem
Att skapa ett energisystem som bygger på en säker och tillförlitlig infrastruktur som
samtidigt är flexibel och kan hantera diversifierade produktions- och konsumtionsmönster är en utmaning. För att samhället ska få tillgång till en trygg och resurseffektiv
energiförsörjning krävs även planering för samhällets förmåga att klara av förändringar
samt återhämta sig och vidareutvecklas. Exemplen visar att lokala och småskaliga
energisystem kan bidra till att göra energisystemet mer robust och att det finns nya
lösningar för elektrifierade transporter som ska ge trygg och stabil energiförsörjning.
Lokala energisystem med småskalig elproduktion
Sedan 2015 har Energimyndigheten haft en satsning på lokala energisystemlösningar
som inkluderar småskalig produktion, lagring samt smart styrning. Inom ramen för
”Intelligent Energy Management” har Energimyndigheten kunnat bidra till att nya och
innovativa lösningar har testats i verkligheten. Först genomfördes en innovationstävling som även riktade sig till internationella deltagare. Fyra av lösningarna var så
bra att de vann ett pris på 10 000 Euro, nämligen Innoenergy (Sverige), Ferroamp
(Sverige), Amzur (USA) och Certh (Grekland). Dessa system har sedan testats i pilotuppsättning på fyra platser i Sverige. Resultaten visar på att den här typen av system
har god potential, då man lättare kan ge systemtjänster till överliggande nät, och att
detta i förlängningen både kan bidra till omställningen till ett förnybart energisystem
samt ge större nyttor till kunderna. Inom satsningen har även en ny beställargrupp
byggts upp, där fokus ligger på integrerade systemfrågor på lokal och regional nivå146.
Elväg testas i Aitikgruvan i Gällivare
Energimyndigheten har beviljat stöd upp till 9,7 miljoner kronor till Bolidens demonstrationsprojekt ”Elektrifierad gruvtransport i arktiskt klimat”. En transportsträcka i
Europas största dagbrottsgruva, Aitikgruvan i Gällivare, ska elektrifieras. De första
truckarna på elvägen började demonstreras redan under hösten 2018147.
Laddställen, elvägar och elbussar
Demonstrationsprogrammet för elfordon har pågått sedan 2011och 285 miljoner kronor
har beviljats till 95 olika projekt fördelade över hela Sverige med syftet att främja elektrifieringen av transportsektorn. Programmet har verkat som en möjliggörare, kvalitetsstämpel och dörröppnare för medfinansiärer på området och tydliggjort elfordonens
barriärer – legislativa, strukturella, och beteendemässiga. Viktig kunskap om ladd-bete145

Energimyndigheten, 2018 Beslut, Utveckling av framtidens marknader, Dnr 2017-014120.
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ende och laddinfrastruktur har varit en av faktorerna till att Energimyndigheten blivit
utsedd till nationell samordnare av laddinfrastruktur148.

Ett resurseffektivt samhälle
Tillgängliga resurser behöver användas så effektivt som möjligt – detta blir allt viktigare i ljuset av klimatförändringar, ökad urbanisering och befolkningsökningar. För att
nå dit behövs en ökad helhetssyn på flöden av energi, råvaror och material. Det behövs
nya effektivare produkter och tillverkningsprocesser, energieffektivisering i näringsliv
och i bebyggelse, samt mer resurseffektiva transportlösningar och transportmedel.
Exemplen nedan bidrar till dessa mål.
Bristande återvinning ger en förlust på ca 55 miljarder varje år i Sverige
Om 100 kr råmaterial går in i den svenska ekonomin, hur många kronor återstår
efter en användningscykel? Denna fråga var utgångspunkten för projektet ”Ett
värdebeständigt svenskt materialsystem” som utförts av Material Economics och
Återvinningsindustrierna inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source,
som stöds av Energimyndigheten, tillsammans med Vinnova och FORMAS. Projektet
fokuserade på de tre materialen stål, plast och aluminium och resulterade i en rapport
som visar att stora mängder material faller ur den svenska ekonomin. Det rör sig t ex
om stål i byggnader som rivs, plast från kastade förpackningar eller aluminium i fordon
som skrotas. Detta motsvarar 1,2 % av Sveriges BNP och merparten kan återvinnas149.
Indikator för cirkulär ekonomi kan hjälpa beslutsfattare
RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har med stöd från Energimyndigheten,
Vinnova och FORMAS, inom programmet RE:Source, och i samarbete med 18 företag, utvärderat en indikator för den cirkulära ekonomin. Den bygger på en kvot mellan
återbrukade och primära produkter där varje produktdel ges olika tyngd baserat på dess
kostnader i värdekedjan. I kombination med andra miljöindikatorer kan indikatorn bli
ett effektivt beslutsunderlag för att prioritera mellan olika produkter, sortiment eller
designval utifrån ett cirkulärt ekonomiperspektiv vid t ex upphandlingar150.
Hållbar stadsutveckling
Olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle möts i det
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities151. Ett holistiskt förhållningssätt till
hållbar stadsutveckling präglar satsningen med människan i centrum och digitalisering
som en möjliggörare och som leds av KTH. Årets två utlysningar riktar sig till projekt
som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen
till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle, samt demonstrationsprojekt med fokus
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på innovativa lösningar för produkter (både varor och tjänster), processer, metoder och
modeller. Under 2018 har också ytterligare fyra strategiska uppdrag beviljats med en
budget om 7 miljoner varav deltagande aktörer står för 50 %. Viable Cities har under
2018 genomfört flera event och avslutade året med – ”Viable Cities European Day Research and Innovation for Carbon Neutral Cities”, vilket resulterade bland annat i
en dialog med kommissionären för forskning och innovation vad gäller förberedelsen
inför kommande ramprogrammet Horizont Europé152.
Det nationella samarbetet inom livscykelområdet har stärkts. Energimyndigheten har
deltagit i ett samarbete mellan sju myndigheter, som på regelbunden basis utbyter
erfarenheter och samarbetar. Det har lett till en formaliserad grupp för akademiska
organisationer som, med Energimyndighetens stöd, förbereder en doktorandkurs inom
LCA-livscykelanalys och LCP-livscykelperspektivet. Det har också bildats en arbetsgrupp med syftet att utbyta kunskap om livscykelperspektivet kopplad till fordonsindustrin. Projektet har samlat LCA-forskare, praktiker och beslutsfattare från bl.a. industri,
akademi, forskningsinstitut och myndigheter genom kompetenshöjande aktiviteter.
Detta har resulterat att man kunnat involvera 14 samfinansiärer och 35 nya aktörer.
Projektet har resulterat i att fler svenska aktörer har involverats i nationella och internationella initiativ för att sprida livscykel-perspektivet (ex. involvering i ISO-arbete,
EU-kommissionens PEF-arbete och FN:s tioåriga ramprogram för hållbar produktion
och konsumtion.)153.
E2B2 forskningskonferens
Den första programperioden för forskningsprogrammet E2B2 har avslutats med en
forskningskonferens med över hundra deltagare. Fokus var på resultat från fyra års
forskning om energieffektivt byggande och boende. Forskningsresultaten har bland
annat bidragit till ökad kunskap om olika tekniker, material och metoder, bättre beslutsunderlag eller till fortsatt forskning och utveckling om energi- och resurseffektiv
bebyggelse. Flera projekt har lett till nya produkter, bättre kunskap om olika marknader
samt en ökad lönsamhet för aktörerna. Projektdeltagarna anser att forskningsprogrammet E2B2 har motsvarat, eller överträffat, förväntningarna och kostnaderna. Totalt
har 80 olika projekt beviljats inom programmet sedan starten 2013 som samlat drygt
200 samfinansiärer från framförallt privat men även offentlig sektor154. Under året
har en ny treårig programperiod för E2B2 startat och två utlysningar har genomförts.
Energimyndigheten driver E2B2 med hjälp från IQ Samhällsbyggnad, en sektorsövergripande förening för främjandet av forskning och innovation inom samhällsbyggnad.
I utvärderingen får man höga betyg för koordineringen och kommunikationen kring
forskningsprogrammet som bedöms vara väl etablerat och välkänt155.
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Datacenter bidrar till samhällsutveckling
Datacenter blir allt fler och större vilket ställer nya krav på samhället. Energimyndigheten medfinansierar sedan 2018 ett nationellt forskningscentrum, Cloudberry
Datacenters som bland annat kommer att forska kring hur mjukvaruarkitektur kan bidra
till energieffektivitet och hur spillvärmen från servrarna kan tas tillvara. Cloudberry
Datacenters har en budget på totalt cirka 50 miljoner kronor fördelat över fyra år där
Energimyndigheten går in med 5 miljoner kronor per år, totalt 20 miljoner kronor.
Forskningscentret koordineras av Luleå tekniska universitet och finansieras gemensamt
av myndigheter, lärosäten och industrin.
Forskning för en ljusare framtid
Energimyndigheten har haft en andra utlysning inom forskningsprogrammet för energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS. I år har fokus varit på att finansiera
forskning med en tydlig innovationshöjd och med potential för att i framtiden komma
till nytta både i Sverige och på exportmarknaden. Programmet finansierar bland annat
forskning kring styrning av belysningssystem som samspelar med dagsljus och utveckling av belysning med högre andel återvinningsbara eller mindre mängd miljöskadliga
ämnen, alternativt nya metoder för återvinning. Utlysningen omfattade cirka 20 miljoner kronor där 11 projekt beviljats i stöd under 2018. 18 procent av projektledarna som
beviljats stöd är kvinnor och 82 procent är män156.
Design för energieffektiv vardag
Under året har Energimyndigheten haft den första utlysningen i ett nytt forsknings- och
innovationsprogram, Design för energieffektiv vardag (DEV). Forskningsprogrammet
finansierar tvärvetenskaplig forskning inom energi, design och beteendevetenskap för
att ta fram nya affärsmodeller och ny kunskap. Det ska vara enkelt att göra rätt och att
använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara. Design för
energieffektiv vardag har under året beviljat stöd på ungefär 9 miljoner till tre projekt.
Energimyndigheten driver arbetet med hjälp från Stiftelsen Svensk Industridesign
(SVID) som arbetar med företag, offentlig verksamhet och forskning för att design ska
användas i innovations- och förändringsarbete157.
Ökat fokus krävs på drivkrafter för ett transporteffektivt samhälle
Energimyndigheten har i en strategisk översyn av transportområdet visat att det, utöver
det vi redan gör inom teknikområdet för fossilfria fordon och farkoster samt förnybara
drivmedel, behövs ett ökat fokus även på system-, samhällsfrågor samt drivkrafterna
för omställningen till en fossilfri transportsektor. Detta har lett fram till beslut om det
nya programmet Transporteffektivt samhälle 2018 - 2023. Samhället måste använda
transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.
För att bidra till utvecklingen och planeringen av samhället är vårt eget förhållande
till fordon, resor och transporter en nyckelfråga i en fossilfri transportsektor. Allt tyder
på att dagens incitament och affärsmodeller inte i tillräckligt stor utsträckning stödjer
omställningen. Aspekter som tillgänglighet och jämställdhet blir viktigare. Det nya
programmet beviljade i sin första utlysning 2018, 45mkr fördelat på 12 projekt158.
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Fordonsstrategisk forskning och innovation159
Under året har en övergripande färdplan för hela FFI tagits fram samt respektive
delprograms färdplaner uppdaterats. En utvärdering av hela programmet har också
initierats. Delprogrammet FFI Energi & Miljö hade två utlysningar under året vilket
resulterade i 23 beviljade projekt med en total projektomfattning på 256 mkr varav
111 Mkr i stöd från Energimyndigheten. Områden som täcks in avser allt från optimerad förbränning, elektrifiering samt stödjande tekniker som till exempel aerodynamik.
Exempel på projekt som slutrapporterats inom året är 1) Volvo Energy efficient Vehicle,
2) Virtual Truck & Bus och 3) Sänkt luftmotstånd på fordon genom bättre design av
hjul-, fälg- kylluftflödesoptimering.
Dessa resultat redovisas i de tre nästkommande exemplen.
Transporteffektiviteten kan öka med mer än 60 %
Projektet har pågått under fem år och avslutades 2018. Resultatet överträffar målet på
50 % ökning av transporteffektiviteten hos dragbil och trailer. Det innebär en minskning av bränsleförbrukningen med en tredjedel vid oförändrad nyttolast och optimeringar på i stort sett hela fordonet och dess hjälpsystem där största vinsten ligger i den
nya drivlinan. Fullstora fordon byggdes både i Sverige och i USA med olika tekniska
lösningar för att verifiera resultaten ute i verklig trafik. Försöken visar att det är möjligt att kraftigt minska bränsleförbrukningen och därmed miljöbelastningen. En del
av förbättringarna är möjliga att introducera direkt, medan andra kräver förändringar
av regelverket. Projektet har visat på nya tekniska lösningar, flera av dem i prototyputförande, som måste vidareutvecklas och verifieras ytterligare innan de kan införas i
serieproduktion160.
Minskar behovet av tidskrävande och kostsamma prototyper
I samarbete mellan två fordonsföretag (Scania, Volvo Cars), har två små företag med
teknisk spetskompetens (Algoryx Simulation AB, Modelon AB) och Umeå universitet har man utvecklat en systemsimuleringsmiljö där bränslebesparande åtgärder och
annan funktionalitet kan designas, utvecklas, utvärderas och testas tillsammans med
simuleringsmodeller av drivlinans komponenter. Verktyget man utvecklat ger möjlighet
att virtuellt ta fram drivlinor med lägre bränsleförbrukning och anpassade för förnybara
drivmedel, utan att använda kostsamma fysiska prototyper. I det här fallet kan det göra
att bränsleförbrukningen kan minska med upp till 10 % på längre sikt samtidigt som
utvecklingstiden förkortas och kostnaden minskas. Tekniken kan få bred spridning
i flera andra branscher genom Algoryx arbete inom industrirobotik, mobila robotar,
tunga fordon, processindustri, virtuella fabriker och sjöfart161.
Minskade koldioxidutsläpp genom reducerat luftmotstånd
Att minska fordons luftmotstånd är en nyckelparameter för att förbättra energieffektiviteten och för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Med stöd från
Energimyndigheten har projektet utvecklat två metoder - en för modellering av däckens
rotation, som visat goda resultat och har publicerats. Den kan användas av fordonstillverkare för att få bättre hjulflödesprediktion och därmed optimera aerodynamiken.
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Den andra metoden - för att mäta kylluftflödet - möjliggör konstant övervakning av
kylluftflödet. En internationell PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) har lämnats
in. Projektet har givit ökad förståelse av både hjulaerodynamikens och kylluftflödets
bidrag till ett fordons luftmotstånd. Eftersom hjulaerodynamik står för cirka 25 % av ett
fordons totala aerodynamiska luftmotstånd, och kylluftflödet för mellan 10 och 20 %,
kan en 5–10 % minskning av fordonets totala aerodynamiska luftmotstånd förväntas.
Detta motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med 2–4 g CO2/km162.
Minskade energiförluster i tunnelbanan
Företaget Bombardier har med hjälp av stöd från Energimyndigheten visat att nya
strömriktare i tunnelbanevagnarna kan minska energiförlusterna med drygt en tredjedel. Drivsystemen blir dessutom både mindre och tystare. I början av december 2017
utrustade företaget Bombardier en av MTR/SL:s tunnelbanevagnar i Stockholm med
nya strömriktare av kiselkarbid (SiC). Strömriktarna reglerar spänningen och elmotorns
frekvens och är en av drivsystemets nyckelkomponenter. Vanligtvis är strömriktarna
producerade av kisel, men i detta projekt användes alltså kiselkarbid som har lägre förluster, kan switchas snabbare, och klarar av högre spänningar och temperaturer. Genom
kiselkarbiden kan de totala förlusterna i motor och strömriktare i tunnelbanevagnen
reduceras med 30 % vilket ger en total energibesparing på tågnivå på 10 %163.
En högeffektiv kraftvärmeprocess med potential att kommersialiseras
Företaget Phoenix Biopower har, genom ett forskningsstöd från Energimyndigheten,
utvecklat en högeffektiv kraftvärmeprocess, genom att biobränslet i ett första steg
förgasas under tryck, vilket kan fördubbla elverkningsgraden jämfört med en traditionell kraftvärmprocess. Man har kunnat visa att kritiska delar i förgasningen har goda
förutsättningar att fungera och har potential att kommersialiseras i såväl Sverige som
internationellt. Företaget fortsätter nu utvecklingen av konceptet genom forskningsoch innovationsstöd där de olika nödvändiga komponenterna utvecklas164.

Samspel i energisystemet
Energisystemets komplexitet och inbördes relationer är viktiga att förstå. En svårighet är att styrmedel och mål för de olika delarna och sektorerna ibland kan leda till
konflikter och oförutsedda konsekvenser i energisystemet som helhet. För att nå våra
energi- och klimatpolitiska mål och hållbara energisystem behövs tvärperspektiv och
samverkan. Där spelar forskningen en viktig roll och Energimyndigheten är tydlig med
att vi vill se samverkan och mångfald. Samskapande med olika samhällsaktörer och
kommunikation av forskning är nycklar till omställningen. Att använda samhällsvetenskap och humaniora i ökad utsträckning ger viktiga kunskapsbidrag och har en ofta
underutnyttjad innovationspotential, med sin utgångspunkt i människan och hennes
samspel med omgivningen.
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Programmet MESAM
Människa Energisystem och Samhälle – är Energimyndighetens satsning på finansiering av utmaningsorienterad forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska och
tvärvetenskapliga perspektiv med föresatsen att locka dessa delvis nya målgrupper till
energiforskningen. Vi såg också detta hända när de 119 ansökningarna till den första
utlysningen inom programmet bedömdes. Flera, för Energimyndigheten, nya miljöer
och perspektiv visades upp.
Konsekvensanalyser brister när nya styrmedel föreslås
Projektet ”Politiska krav och tjänstemäns roll för analys av och beslut om styrmedel”
inom programmet Strategisk Energisystemforskning (SEF), som är MESAMS föregångare, har genom sina spridningsaktiviteter kunnat lyfta frågan om behovet av nationalekonomisk kompetens och intresse för samhällsekonomisk analys. Forskningen visar
att det saknas ett ramverk för när och hur denna typ av bredare konsekvensanalyser ska
genomföras. För att uppnå önskade samhällsmål på ett effektivt sätt behöver sociala,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vägas in vid utformning av styrmedel165.
Kvinnligt beteende kan minska körsträcka
Energimyndigheten har stött en analys av förutsättningar och incitament för ändrat
beteende, som ger idéer till energieffektivare resor. Genom att koppla samman resebeteendet hos olika grupper i samhället med vad respektive grupp säger sig vara villig
att göra gjordes en analys av vilka åtgärder som har potential att ändra resebeteendet
för de olika grupper. Under en genomsnittlig dag står 25% av befolkningen för mer
är 90% av antalet bilkilometer. Män, i åldrarna 35 till 55 år och personer som bor i
stadsområden dominerar, likaså fritidsresorna. Om alla körde som kvinnor skulle antal
bilkilometer minska med 18%. En av slutsatserna är att det krävs stora och riktade
insatser för att förändra beteenden och attityder för att övergången till ett mer hållbart
transportsystem ska komma till stånd166. Projektet är ytterligare ett resultat från SEF.
Svag koppling mellan energideklaration och investering
Energimyndigheten stöder forskning inom ramen för programmet SEF som svarar på
varför styrmedel behövs och hur de bör utformas för effektivare energianvändning.
Resultaten pekar på att det finns vissa positiva effekter för ett fåtal åtgärder. Slutsatsen
är att dessa effekter är små i jämförelse med de kostnader som styrmedlet är behäftat
med. Myndigheter och flera av departementen som har ansvar för styrmedlen har visat
intresse för resultaten167.
Fyra nya innovationskluster inom forskningsprogrammet TERMO. Satsningen är ett
resultat av Energimyndighetens strategiarbete168 inom värme och kyla, som pekade på
behovet av ökad samverkan mellan aktörer. En utlysning för att etablera innovationskluster har genomförts inom programmet TERMO med syftet att skapa samverskansforum för att nå TERMOs effektmål. Klustren väntas kunna skapa förutsättningar för
165
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samverkan, kunskapsutbyte och behovsidentifiering mellan aktörer inom området.
Därigenom förbättras också förutsättningarna för nya aktörskonstellationer, nya innovativa idéer samt att forsknings- och innovationsresultat kommer till nytta på framtidens värme- och kyla-marknader169.

Innovation för jobb och klimat
Regeringen har ambitionen att Sverige ska vara ett föregångsland för utveckling och
spridning av avancerad energi- och miljöteknik. Utmaningen för Sverige är att ännu
bättre dra nytta av sin kompetens för att innovationer ska bli framgångsrika och kunna
skalas upp. Ambitionen är att stärka den internationella konkurrenskraften och samtidigt möta högt ställda miljö- och klimatkrav. Här följer exempel där forskning som
stötts av Energimyndigheten har lett fram till lösningar som kan kommersialiseras.
Omvandling av lignin blir ny affärsidé
Företaget Renfuel, med ursprung i forskning vid Uppsala Universitet, har med stöd
från Energimyndigheten utvecklat och demonstrerat en process för att omvandla
lignin från massabrukslut till en ligninolja som kan raffineras till bensin och diesel.
Som en följd av de lyckade resultaten i projektet har Renfuel bildat ett dotterbolag,
Lignolproduktion i Sverige AB, som samägs av Renfuel och drivmedelsbolaget
Preem. Preem och RenFuel har tecknat en avsiktsförklaring om att i samarbete med
Rottneros AB uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen beräknas producera en årlig volym om
25 000–30 000 ton ligninolja och vara färdigställd till 2021. Provleveranser av lignin
från Rottneros massabruk i Vallvik har redan påbörjats till RenFuels testanläggning,
som uppförts med stöd av Energimyndigheten170.
Hållbara tjänster för vardagsresandet
Energimyndigheten driver, med stöd av Swedish Incubators & Science Park (SISP),
sedan 2017 projektet Hållbar mobilitet som tjänst med syfte att utveckla nya hållbara
lösningar och affärsmodeller inom området. Dessutom lanserades den internationella
innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge171. Målsättningen är att hitta
hållbara tjänster för vardagsresandet som är så pass attraktiva att behovet av att äga en
egen bil minskar. Tre vinnare får dela på 1,5 Mkr. Målsättningen är sedan att minst ett
koncept ska börja testas under 2019.
Ett nytt testområde för automatiserad grustäkt har invigts i Göteborg
Electric site (Volvo AB – Construction Equipment) (elektrifierade och autonoma
arbetsmaskiner, invigning i år). Energimyndigheten har givit stöd till Volvo Construction
Equipment och Skanska för ett projekt där en grustäkt ska elektrifieras och automatiseras.
Målet för projektet är att minska koldioxidutsläppen för valda transportsteg med 95 %.
Testsiten i Göteborg invigdes i augusti och projektet slutredovisades i slutet av året172.
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Award of Excellence
Ett svenskt initiativ finansierat av Energimyndigheten fick, i konkurrens med
bidrag från hela världen ta emot priset under Nordic Clean Energy Week i Malmö.
Energiminister Ibrahim Baylan överräckte priset till Joachim Lindborg, Chief
Technology Officer på Sustainable Innovation. Priset delas ut av ISGAN (International
Smart Grids Action Network), ett av initiativen inom Clean Energy Ministerial, som
är ett forum för att främja den globala utvecklingen av smarta elnät och uppmuntra till
erfarenhetsutbyte mellan länderna173.

Förbättringsarbete, metodutveckling och samverkan
Jämställdhet174
Energimyndigheten har under 2018 fortsatt sitt arbete med att jämställdhetsintegrera
forsknings- och innovationsverksamheten samt att främja köns- och genusperspektiv inom energiforskningen. Under 2018 gav Energimyndigheten Nationella
sekretariatet för genusforskning i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt och konkreta råd för hur jämställdhet kan integreras i forskningsfinansieringsprocessen.
Energimyndigheten påbörjade också ett arbete med att ta fram en handlingsplan för
integrering av jämställdhet. Vidare gav Energimyndigheten under året stöd till flera
forskningsprojekt med köns- och genusperspektiv. Vissa indikatorer för jämställdhet
som Energimyndigheten följer tyder på att utvecklingen går i rätt riktning. Exempelvis
ökade andelen kvinnliga projektledare för projekt som beviljades stöd från 24 % år
2017 till 32 % år 2018. På andra områden ses inte samma positiva trend, så mycket
arbete återstår för att nå en jämställd forskningsfinansiering175.
Ny programportal
Inom ramen för förbättringsarbetet har arbete pågått med att effektivisera våra verktyg
för sammanställningar av bedömningar. Under det senaste året har en avdelningsgemensam programportal utvecklats där externa bedömare får ta del av ansökningar och
bedömningsformulär. Under hösten har en första pilotkörning av programportalen
genomförts.
Samverkan med andra forskningsfinansiärer
På regeringens uppdrag stödjer Energimyndigheten tillsammans med Vinnova och
Formas 17 strategiska innovationsprogram (SIP)176 där det behövs en svensk kraftsamling med hjälp av ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor.
Energimyndigheten har huvudansvar för två av programmen – RE:Source, som fokuserar på hållbara materialflöden och Viable Cities, som stärker Sveriges roll inom
utvecklingen av smarta hållbara städer. SIP bygger på svenska styrkor inom forskning,
innovation och entreprenörskap och samverkar sinsemellan.
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Under 2018 genomfördes en utvärdering av de fem SIP som pågått tre år, däribland
RE:Source. Fokus var på ledarskap, etablering av aktiviteter och insatser som anges i
effektlogiken. Resultaten var genomgående positiva, med vissa förbättringsområden
– för RE:Source del kan förbättringar göras i t ex jämställdhetsarbetet och för en ökad
internationalisering177. Under 2018 har myndigheterna gemensamt också genomfört en
större upphandling av den kommande sexårsutvärderingen som är inriktad på resultat,
delmål och mål i relation till programmets effektlogik samt programmets ledarskap.
Samspel genom nätverkande, konferenser och seminarier: Ett av Energimyndighetens
viktigaste verktyg för samspel och för att nå ut med forskningsresultat och kunskap om
energi-området är att arrangera konferenser och seminarier. Dessa riktar sig ibland till
specifika målgrupper som t ex företag, branschorganisationer, innovatörer och forskare.
Det är också en viktig arena för att bygga nätverk och sammanföra olika aktörer för att
driva en utveckling.
•

Konferensen Perspektiv på energi – utbudet bland presentationerna var brett
på programkonferensen för Strategisk energisystemforskning178. Konferensen
blev den plattform för kommunikation vi hade hoppats på och en avspark för
våra två nya program Människa Energisystem och Samhälle (MESAM) och
Forskarskolan Energisystem (FoES). MESAM, en satsning på samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga perspektiv på energisystemens
utmaningar och FoES som tar sig an tvärvetenskaplig kompetensförsörjning
genom sin doktorandskola.

•

Konferensen Biobränslen för ett hållbart energisystem - markerade avslutningen på Bränsleprogrammen (2010 - 2017), samtidigt var konferensen ett
avstamp för Energimyndighetens fortsatta satsningar inom området. Budskapet
från konferensbidragen var tydligt: Vi har idag kunskap kring hur uttag av biobränslen från skog och åker bör ske för att det ska vara rationellt och hållbart.
Vi vet även att uttaget kan öka genom att ta tillvara på mer avverkningsrester i
första hand från barrträd179.

•

Konferensen Spara och bevara - energieffektivisering i kulturhistoriska
byggnader. Energimyndigheten har under året varit värd för en internationell
forskningskonferens, tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Uppsala
universitet, Campus Gotland, på temat energieffektivisering av äldre hus.
Konferensen samlade 150 deltagare från 25 länder som diskuterade vetenskapliga artiklar om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
En av slutsatserna från konferensen var att vår tids nya byggnader är framtidens kulturhistoriska byggnader180.
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Klimatforskningens bidrag till klimatmålen181
Energimyndighetens verksamhet med anknytning till klimatforskning genomförs utifrån de förslag som redovisades i rapporten Hur bidrar klimatforskningen till att nå
klimatmålen? Energiforskningen har som mål att bidra till att uppfylla de uppställda
energi- och klimatmålen, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. I rapporten anges att den svenska energiforskningen i huvudsak avser forskning och innovation som minskar utsläpp av växthusgaser och andra
klimatpåverkande ämnen till atmosfären. Därför bör energiforskningen i sin helhet ingå
när klimatforskning och innovation redovisas. Energimyndigheten avser att i ett separat
underlag i samband med årsredovisningen redovisa ytterligare klimatrelaterade fakta.

Internationella samarbeten
Ny europeisk agenda för strategiska energiteknikplanen
EU-kommissionen och SET-planmedlemmarna, där Energimyndigheten tillsammans
med regeringskansliet representerar Sverige, har under våren arbetat med att ta fram
dokumentet SET Plan Agenda 2018–2023 (Agenda 23), som är vägledande för arbetet
med SET-Plan och arbetsgruppernas genomförande av de olika implementeringsplanerna. Ambitionen är att den agenda som nu gemensamt tagits fram ska bidra till att
ytterligare stärka samordningen mellan nationella och europeiska forskningsagendor, stödja genomförandet av de åtgärder och implementeringsplaner som tagits fram
under SET-Planens ”10 Key Actions”, underlätta och stödja kommunikationsarbete om
SET-Planen och det arbete som görs i dess olika arbetsgrupper, samt att lyfta fram SETPlanens roll i den europeiska energi- och klimatpolitiken182.
Samverkan kring batterier nationellt och internationellt
Energimyndigheten är aktiv i det europeiska samarbetet kring batterier och har bland
annat anordnat konferenser inom MissionInnovation3 och CleanEnergyMinisterial183
9 i Malmö i samarbete med Battery Alliance Vi har också bidragit till implementeringsplanen för batterier inom SET-plan. I april var vi med och anordnade ett rundabordssamtal i Tokyo, Japan, kring nästa generations energilagring mellan Energi och
samordningsminister Ibrahim Bylan, med svenska och japanska representanter. Mötet
gav en bra grund för den fortsatta dialogen.
Bioenergin spelar en avgörande roll för att nå två-graders-målet
Bioenergins möjligheter att bidra till ett förnybart energisystem har analyserats i rapporten ”Technology Roadmap – Delivering Sustainable Bioenergy”. Arbetet har gjorts
inom ramen för IEA Bioenergy under ledning av docent Göran Berndes, Chalmers,
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vars deltagande stöds av Energimyndigheten, och IEAs bioenergiexpert Adam Brown.
Ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar har varit analysens utgångspunkter.
Rapporten visar att bioenergi är avgörande för att nå tvågraders-målet, men biomassan
måste produceras på ett hållbart sätt. Vidare måste investeringstakten i bioenergiteknik
åttafaldigas till 2050 för att klara tvågraders-målet.

Svenska forskare framgångsrika i europeiskt samarbetet
Energimyndigheten deltar i ERA-Net Cofund ForestValue tillsammans med Vinnova
och Formas. De tre myndigheterna har under året tecknat en överenskommelse om
samarbete för att underlätta för sökande och programsekretariatet att endast ha kontakt
med en myndighet även om myndigheterna går in i alla projekt tillsammans. ERA-Net
Cofund ForestValue har under 2018 avslutat sin första utlysning och resultatet blev en
stor framgång för Sverige. Av de 17 projekt (av 114) som valts ut för finansiering av
internationella experter, finns svenskt deltagande i 15 varav 4 har svensk koordinator
(könsfördelning 50 %). Nio svenska företag är involverade i projekten.
JPI Urban Europe
JPI Urban Europe är ett samarbete för hållbar omställning till attraktiva, resurseffektiva
och ekonomiskt livskraftiga städer genom gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling i nära samarbete med medlemsstater i EU och
Europeiska kommissionen.
Sverige representeras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. IQ Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av de tre svenska representanterna samt Norska
Forskningsrådet och finska Tekes. Under 2018 har Energimyndigheten finansierat två
projekt inom utlysningen Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI). Samt har
medverkat i utlysningen Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas ett samarbete
mellan JPI Urban Europe och National Natural Science Foundation of China (NSFC).
Energimyndigheten har även bidragit i arbetet med övriga aktiviteter inom samarbetet
exempelvis uppdatering av den strategiska agendan under 2018 och planer för framtida
utlysningar184.

Mission Innovation, Clean Energy Ministerial185 och Nordic Clean
Energy Week
Energimyndigheten deltog i förberedelser och genomförande av ministermötena
Mission Innovation 3 (MI-3) och Clean Energy Ministerial 9 (CEM9) i Malmö och
Köpenhamn samt tillhörande Nordic Clean Energy Week (NCEW) som timades under
en vecka i maj. Mötena organiserades av Sverige och Danmark i samarbete med
Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet.
Syftet med att arrangera CEM9/MI-3 och Nordic Clean Energy Week var att stödja
samarbetet som bedrivs inom CEM- och MI-initiativen samt visa på deras roll i
genomförandet av Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. I arbetet skulle forskningsvärlden och näringslivet engageras och nordiska/svenska erfarenheter och kunnande
184
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inom energiområdet visas. Energimyndigheten hade som mål att hjälpa regeringskansliet organisera ett väl genomfört möte och att bidra till de ovannämnda målen.
Enligt ordförandes sammanfattning genomfördes mötena framgångsrikt. Deltagande
var högt; MI-3 hade 310 anmälda deltagare. Invigningen som riktade sig till deltagare i alla delar av veckan var fullsatt med 1 100 anmälda. Hemsidan för NCEW fick
500 anmälningar, trots att de flesta arrangemangen var öppna. Deltagare kom från
regeringar, organisationer, företag, intresseorganisationer samt akademiska sfären.
Sammanlagt hölls fler än 120 events. Nordiska innovationer visades och flera nordiska exempel lyftes under seminarierna. Nordiska företag bidrog aktivt till veckans
genomförande.
Under veckan mottogs flera inspel från forskning och näringslivet om hur energiomställningen kan påskyndas. Två exempel är Lund Scientific Conference och
Klimatutmaningen. Flera av inslagen från ministermötena har fått fäste i CEM och MI
och upprepas under kommande CEM10/MI4. Det handlar dels om initiativ såsom A
Challenge from Sweden och Avoided Emissions Framework, dels om själva mötesformatet. Den ökade synligheten hjälpte Sverige att positionera sig på den internationella
arenan och därmed lyfta våra prioriteringar. Det har förbättrat Sveriges möjligheter att
påverka agendan för de internationella energisamtalen.

Solceller på Stockholms slott
Energimyndigheten arrangerade ett besök på slottet när IEA-styrgrupper besökte
Sverige. De fick där se ett exempel på solenergi och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader186. Sverige var detta år värd för ett gemensamt möte mellan
styrgrupperna för de båda tekniksamarbetena på IEA nivå, IEA SHC (Solar Heating and
Cooling) och IEA EBC (Energy in Buildings and Communities) som hölls i Stockholm
med knappa hundratalet deltagare. Anläggningen på slottet är en lösning som går helt i
linje med en av de undergrupperingar som jobbar med just de frågorna.

Affärsutveckling, kommersialisering och internationalisering
Omställningen till ett hållbart energisystem skapar en växande global efterfrågan på
ny teknik och nya tjänster. Kommersialiseringen av svensk energiforskning har stor
potential att möta denna efterfrågan. En förutsättning för att lyckas är att tillvarata våra
forskningsresultat och se till att teknik och kunskap kommersialiseras vilket också
bidrar till ekonomisk tillväxt, exportmöjligheter och fler arbetstillfällen. Stöd till affärsutveckling, kommersialisering och spridning av ny energiteknik är viktiga insatser för
att åstadkomma detta.
Energimyndigheten stödjer företag i olika utvecklingsfaser tills innovationen nått en
sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att ta vid, finansiera och driva fortsatt
utveckling. Energimyndigheten har senaste tre åren intensifierat sina insatser att nå ut
till innovationsföretag och erbjuda stödinsatser i olika form. Detta har resulterat i ökat
antal kontakter och ökat intresse bland innovationsbolag för myndighetens satsningar
och konkret att antalet bolag som söker affärsutvecklingsstöd har ökat.
186

Article in Solar Update Newsletter 2018-07 pg 13-15 ”Sweden moves towards sustainability with
a smorgasbord of innovative solutions! Mehmet Bulut, Marie Claesson https://www.iea-shc.org/
Data/Sites/1/publications/2018-07-Solar-Update-Newsletter-revised.pdf
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I verksamheten byggs långsiktiga relationer upp med företag som också tar del av
främjande med syftet att utveckla deras marknader bl.a. internationellt. Under året
har vi till exempel utvärderat program för ”Affärsutveckling och kommersialisering
på internationella marknader”187 och där finns indikationer på att företag som åtnjutit
mindre stöd i syfte att utveckla och nå ut till internationella marknader (genomförbarhetsstudier etc.) drar nytta av den kvalitetsstämpel som samverkan med energimyndigheten och andra aktörer inom Team Sweden188 innebär. Värdet av insatsen uppges bestå
av såväl det finansiella stödet som de möjligheter som öppnas med det övriga nätverk
och samverkan som finns.

Hållbar tillväxt och energiomställning
Energimyndighetens arbete med kommersialisering av nya lösningar har över tid baserats
på ett antal olika finansiella verktyg (lån, bidrag med royalty och på senare tid bidrag).
Genom Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd introduceras nya produkter och
tjänster på marknaden. En indikation på effekt av stödet är ökning av antalet marknadsnoterade bolag bland de som fått affärsutvecklingsstöd. Även värdet på bolagen har
fortsatt öka. Totalt har 20 bolag som fått affärsutvecklingsstöd noterats på marknadsplatserna First North respektive Aktietorget. I slutet av december i år hade dessa företag
ett samlat börsvärde av närmare 12 miljarder kronor.

Analys av affärsutvecklingslån
Energimyndigheten har tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)
genomfört en sammanställning av diverse nyckeltal för de bolag som tidigare har tagit
del av myndighetens affärsutvecklingsinsatser genom lån. (Tillväxtlån, villkorslån och
bidrag med Royalty).
I sammanställningen visas nettoomsättningen senaste tre åren. (baserat på redovisat
underlag i bolagens årsredovisningar). Nettoomsättningen i de aktuella bolagen har
totalt sett ökat med 196 miljoner från 2016 till 2017, från 333 miljoner kronor till
529 miljoner kronor.189
En annan indikation på effekt av stödet är tillväxt i form av ökad sysselsättning i de bolag
som fått affärsutvecklingsstöd via lån, även där ses en positiv utveckling för bolagen.
Totalt antal anställda i de bolag som fått stöd för affärsutveckling
och kommersialisering190
2015

2016

2017

580

665

755

Totalt antal anställda

Beräkningsmetod och källan skiljer sig från ÅR 2017 men jämförelseåren har också räknats om.
Uppgifter är hämtade från bolagens årsredovisningar.

187

Utvärdering av AKIM – Program för affärsutveckling och kommersialisering på internationella
marknader.

188

Team sweden är en samlingsbenämning på Energimyndigheten och andra svenska myndigheter/
organisationer som samarbetar kring aktiviteter utomlands.

189

”Affärsutvecklingslån – läget i bolagen” (underlag framtaget av PwC).

190

”Affärsutvecklingslån – läget i bolagen” (underlag framtaget av PwC).
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Mötesplatser som ökar företagens möjligheter
Samverkan med Sveriges innovationsmiljöer
Utöver finansiering av affärsutvecklingsstöd har myndigheten skapat förutsättningar
för ökad samverkan för att nå ut regionalt och lokalt genom samverkansavtal med åtta
svenska innovationsmiljöer, per definition, inkubatorer, acceleratorer, science parks och
andra miljöer som arbetar med kommersialisering för ett ökat inflöde av bolag som kan
bidra till energiomställningen.
I dessa åtta avtal täcks åtta regioner i Sverige med totalt över 30 organisationer som
arbetar med kommersialisering i SME-bolag, Energimyndigheten har idag ett bra samarbete och förankring i dessa miljöer.
Exempel från denna verksamhet är att Energimyndigheten skapar förutsättningar för
innovationsmiljöer runt om i Sverige att genomföra affärsutvecklande initiativ för innovationer med energirelevans med syfte att öka kommersialiseringen. Ett sådan exempel
är samverkanssatsningen EnerGos initiativ ”Greenups” där Chalmers Ventures matchar
innovatörer med dess innovationer med entreprenörsteam från Chalmers entreprenörsskola för att få ut innovationer på marknaden.
Mimbly AB är exempel på en lyckad matchning och finansiering, bolaget har fått totalt
560 tkr i stöd från Energimyndigheten och bolaget är nu utvalt som enda svenska bolag
till den företagsaccelerator som Ikea har startat 2018 samt ingått i Energimyndighetens
gemensamma satsning med Tillväxtverket, Innovate46 för etablering i USA.
Mimbly ABs innovation är en smart modul som kan kopplas på tvättmaskiner för att
rena och återanvända vattnet som används. I modulen finns inbyggda sensorer som
håller koll på hur smutsigt vattnet är och vad det innehåller. Sedan renas vattnet av
flera filter och membran inuti modulen.
IGNITE Sweden 2018
Ignite är en plattform för att matcha och accelerera partnerskap och affärer mellan
start-ups och stora företag för att öka kommersialiseringen.
Energimyndigheten har under året haft ett pilotsamarbete tillsammans Ignite Sweden
(som även stöttas av Vinnova) med syfte att matcha finansierade bolag med potentiella
storbolag. I Ignites nätverk finns bland annat 40 storbolag.
Under året har 31 av Energimyndighetens företag genomgått en matchmaking process
med storbolag. 12 av företagen har just nu diskussioner med storbolag för kommersiella pilotprojekt. Fyra företag har redan fått igenom ett kommersiellt pilotprojekt med
storbolagen.

Gröna fonden/Green Tech – samarbete kring investeringar
Regeringen beslutade 2014 om en grön statlig riskkapitalfond inom ramen för det
Nationella regionalfondsprogrammet 2014–2020 (N2014/1554/RT). Fondens uppgift
är i huvudsak att bidra till att investeringar genomförs i små och medelstora företag
(SMF) i tidig fas. Företagen ska ha stor tillväxtpotential och arbeta med innovativa
tjänster och/eller produkter som har en direkt eller indirekt klimatgasreducerande
effekt. Investeringarna ska göras i den koldioxidsnåla ekonomin i alla delar av landet
och sektorer. Gröna fonden är en saminvesteringsfond, vilket innebär att man inves-
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terar tillsammans med privata partners som står för minst halva investeringsbeloppet.
Utöver regionalfondsmedel finansieras Gröna fonden av Energimyndigheten, Almi
Företagspartner och Almi Invest. Fondförvaltare är Almi Invest GreenTech AB,
ett helägt dotterbolag till Almi Invest AB. Fondförvaltaren har ett samarbete med
Energimyndigheten vilket formaliserats i ett separat samarbetsavtal.
Samarbetsavtalet mellan Energimyndigheten och Almi Invest AB ändrades i maj 2018
så att Energimyndighetens inte längre ska delta i fondens verksamhet och inte heller
annat än vad som följer av den serviceskyldighet som gäller för myndigheter i allmänhet tillföra kompetens till fonden. Energimyndigheten deltar i ett finansiärsråd som får
information om kostnader, fondens investeringar m.m.
Totalt kommer Energimyndigheten att finansiera fonden med 162 miljoner kronor.
Ingen utbetalning till fonden har gjorts 2018. Nästa utbetalning är planerad till 2019.
Under året har det gjorts en lärande utvärdering av Gröna fonden191. EU-kommissionen
har förespråkat en löpande utvärdering av insatserna i syfte att förbättra kvalitén på
utformningen och genomförande då behov och förutsättningar har förändrats under
programmets gång. För Energimyndighetens del bidrar den löpande utvärderingen till
mer tillgänglig och systematisk kunskap om insatsen samt till ökad transparens.

Fordonsindustri i förändring
Energimyndigheten har under året genomfört aktiviteter och kunskapsuppbyggnad tillsammans med fordonsbranschen där det blivit tydligt att den svenska fordonsindustrin
står inför stora utmaningar i att hantera förändrade förutsättningarna till följd av ökad
användning av elektriska fordon. Då fordonsbranschen blir alltmer global är även internationell marknadsnärvaro en viktig överlevnadsfaktor för svenska leverantörer till fordonsindustrin. I dagsläget levererar svenska underleverantörer i huvudsak till svenska
fordonstillverkare och att det råder en osäkerhet kring expansion på en internationell
marknad.
Den stora majoriteten är små och medelstora företag (SMF) med begränsade resurser
och där utmaningen är att utforma och genomföra aktiviteter som passar denna grupp
samtidigt som man beaktar de behov av innovation som internationalisering kräver.
I samband med årets aktiviteter har vi identifierat behov av tekniköverskridande, nationella samlade insatser som kan innebära att utvärdera förutsättningar för etablering av
en plattform där SMF kan samverka med syfte att stärka internationaliseringen av innovationer med energirelevans. Det har även identifierats behov av riktade insatser mot
utvalda grupperingar av svenska leverantörsföretag.

Gateway (hubben i New York) NY 2018
Under hösten startade Energimyndigheten i samarbete med Swedish American
Chamber of comerse (SACC) en företagshubb för svenska cleantech-företag i New
York. Hubben verkar för att sprida svenska innovationer internationellt och är den
fjärde i sitt slag. Motsvarande hubbar som myndigheten startat finns i San Francisco,
Shanghai och London.

191

Lärande utvärdering av Gröna fonden, Halvtidsutvärdering 2018 Oxford Research.
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De senaste årtionden har Sverige varit ett land i framkant gällande miljöskydd, krav på
minskade utsläpp av växthusgaser och aktivt stöttat utvecklingen av innovationer inom
energi och miljöteknik. Sverige har därför ett växande antal ledande innovativa företag
inom energieffektivisering och förnybar energi, varav många är redo att öka sin globala
försäljning.
För ett relativt litet land som Sverige kan det vara svårt att tillhandahålla en tillräckligt
stor hemmamarknad för att säkerställa att denna typ av innovativa företag ska kunna
växa och bli internationellt konkurrenskraftiga. Därför är hubben en del av den svenska
exportstrategin och ett värdefullt verktyg för att främja svenska företag och sprida
svenska innovationer globalt.
I en utlysning kommer fyra företag att ingå i hubben där allt från kontorsplats till
affärsutvecklingsmöjligheter kommer att finnas.

Utvärdering program
Energimyndighetens program Affärsutveckling kommersialisering på internationella
marknader 192(AKIM) har utvärderats. AKIM stödjer främst genomförbarhetsstudier
vilka har en målsättning att ta fram ett underlag för ett konkret projekt med syfte att
stärka svenska små och medelstora företag, SMF, som avser expandera på internationella marknader. Utöver genomförbarhetsstudierna har ett fåtal pilotprojekt även ingått
inom ramen för programmet.
Utvärderingen visar att programmet är en god investering som bidrar till industriell
utveckling såväl som till att hjälpa företagen att bredda sitt företagsnätverk samt
ger dem en större insikt om den förberedelse som krävs för att etablera sig på en ny
marknad.
I utvärderingen är ett förslag, för att göra programmet mer användbart i framtiden,
att Energimyndigheten öppnar upp för ytterligare en typ av stöd gällande demonstrationsprojekt samt att man stärker kunskapsutbytet och kontaktskapandet inför
projekt genom exempelvis acceleratorprogram. Vikten av svensk närvaro i länder
som har större hinder vid etablering påpekas och en majoritet lyfter även fram att
Energimyndigheten har ett bra varumärke och att detta bör nyttjas mer.
Goda exempel och framgångsfaktorer
I utvärderingen redovisas tre fallstudier: Puregas Solutions AB som fått stöd för en
genomförbarhetsstudie av ett projekt som avser möjliggöra produktion av uppgraderad
biogas från kogödsel samt ta fram en rötrest som man kan separera fosfor ur.
Metrum Sweden AB har fått stöd för ett pilotprojekt med avsikt att utveckla kunskap
och ett underlag för ett system för elkvalitet anpassat till indiska förutsättningar och
normer. Projektet innefattade även spridning av kompetens och kunskap om elvalitet,
genom bland annat en workshop inriktad på elkvalitet och reglering.
FOV Fabrics AB har fått stöd för en genomförbarhetsstudie för att erhålla erfarenhet
och kunskap rörande den indiska marknaden samt skapa kommersiellt intresse. Detta
genom att applicera tre tekniklösningar på demonstrationsanläggningar i Indien.
192

Utvärdering av AKIM, Program för affärsutveckling och kommersialisering på internationella
marknader.
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Gemensamt för de tre projekt som studerats i fallstudierna, men gäller även bland
övriga projekt är att de alla har haft eller strävat efter att ha en sådan lokal förankring;
ett av företagen har haft ett dotterbolag i landet, och de övriga två har haft starka samarbeten med lokala parter. Denna lokala förankring lyfts fram som värdefull. Två av
projekten har även deltagit i aktiviteter anordnade av Energimyndigheten i målländerna
innan dess att deras projekt fick finansiering genom AKIM. I ett av fallen rörde detta
sig om programmet The India Sweden Innovations’ Accelerator (ISIA). Enligt regeringens exportstrategi så framkommer att etablerade kontakter är den viktigaste inträdesfaktorn för företag när det gäller att etablera sig på nya marknader.

Innovationsinsatser i Kina, Indien och Indonesien
Kina (Shanghai) ingår i programmet Cleantech Innovation Hubs. Programmet syftar
till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska
innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala
marknaden och därmed bidra till en hållbar energiomställning. Programmet drivs av
Energimyndigheten med ett genomförande av Business Sweden. Det är för närvarande
5 företag knutna till Cleantech hub Shanghai.
I Indien har det sedan ett flertal år bedrivits ett framgångsrikt program för exportfrämjande, det så kallade ISIA-programmet. (India-Sweden Innovations´ Accelerator).
Programmet initierades av Energimyndigheten 2012 och har sedan starten introducerat
ca 40 svenska små och medelstora företag till den indiska marknaden, med för landet
innovativa energilösningar. Idag är ungefär hälften av dessa företag fortfarande aktiva
i Indien i olika stadier från test- och pilotprojekt till kommersiella samarbeten.
Sekonderingar av personal
Myndigheten har under 2018 sekonderat personal till Indonesien (3 mån) och Kina
respektive Indien (4 mån vardera). Det övergripande syftet har varit att stärka relationen till dessa medelinkomstländer som står för en betydande och starkt ökande del av
världens klimatutsläpp och stödja deras inriktning mot minskade utsläpp. Genom en
fysisk närvaro på plats förbättras förutsättningar för att stärka relationen inom energioch klimatområdet för Sverige och Energimyndigheten med de utvalda länderna.
Erfarenheten från Indonesien där en medarbetare sekonderats under perioden april
2016 till och med mars 2018 är att relationerna stärkts med ett flertal ministerier, inklusive ett tecknat samförståndsavtal på ministernivå inom energiområdet. Relationer
har byggts upp med andra EU-länder på plats, inklusive europeiska handelskammaren Eurocham. Relationer har också byggts med branschorganisationer inom förnybar
energi, energieffektivisering och smarta nät, med tankesmedjor inom energiområdet,
och med forskningsbaserade organisationer samt med vissa städer. Ett samarbetsavtal
har kommit till stånd med Indonesien inom energiområdet under sekonderingsperioden.
Eftersom sekonderingarna till Kina och Indien nyss påbörjats finns ännu inga genomgripande resultat att redovisa. Dock har nya och fördjupade kontakter tagits med
företrädare från både myndigheter och industri i länderna vilket ger förutsättningar för
utvecklade samarbeten inom policy, forskning och innovation samt bättre förutsättningar för export och investeringsfrämjande.
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Inom ramen för sekonderingarna har arbete påbörjats när det gäller att:
•

Identifiera fokusområden och regioner/städer för samarbete inom energiområdet, till exempel att inom smarta städer främja investeringar i och export
av svenska energiinnovationer.

•

Bevaka och tolka energipolicyutvecklingen och marknadsförutsättningarna
både på riks- och lokalplanet.

•

Identifiera pågående svenska energiaktiviteter i länderna för förbättrad samordning samt fungera som en mäklarfunktion för att koppla samman aktörer
och miljöer för forskning, innovation och klimatfrågor i syfte att bidra till
främjande av svensk handel med tjänster och produkter inom energiområdet

•

Fungera som en stödjande och direkt länk mellan Energimyndigheten och
ambassader bl. a när det gäller pågående arbete med att upprätta avtal på
regeringsnivå rörande smarta nät.

•

I Kina, stödja den pågående främjarverksamheten bland annat i insatsen
Cleantech hubs.

•

I Indien, stödja den pågående främjandeverksamheten inklusive identifiering av
finansieringsresurser för svenska företag.

•

I Indien också undersöka förutsättningar för och behov av en mer långsiktig
stationering av en sekonderad resurs.

Sekonderad personal och medelsanvändning

Indonesien: Ambassadråd i Jakarta 20160401–20180331
Kina: Ambassadråd i Peking 20180901–20200831
Indien: Senior rådgivare samlokaliserad med Business Sweden i New Delhi:
20180901–20190131
Medelsförbrukning 2018

Indonesien: 0,5 mnkr, utfall första kvartalet 2018
Kina: 1,65 mnkr
Indien 0,65 mnkr
Prognos för helåret 2019 med idag ingångna avtal: 5 mnkr

Regeringsuppdrag Smart City Sweden
Energimyndigheten har tilldelats regeringsuppdraget Smart City Sweden193 med en
budget på totalt 100 mkr att stödja utveckling och främjandet av lösningar för smarta
och hållbara städer inom ramen för den nationella demonstrationsplattformen Smart
City Sweden under projektperioden 2018–2021.
En del av uppdraget är att vidareutveckla och stödja en nationell demonstrationsplattform kring hållbar stadsutveckling. Denna del av uppdraget baseras på erfarenheter
från projektet Hammarby Sjöstad 2.0. En annan del av uppdraget är att upprätta och
koordinera en referensgrupp med sju andra myndigheter. Energimyndigheten är samordnande koordinator för hela insatsen under projektperioden.

193

Tilläggsbeslut till regleringsbrev för budgetår 2018, 2018-03-01, N2018/01434/SPN
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Referensgruppen är upprättad och arbete pågår. Aktörerna i referensgruppen har
gemensamt presenterat en plan för kommande arbete samt budget för projektperioden.
Regeringskansliet beslutade i juni att verkställa planen. I planen har Energimyndigheten beskrivit en samlad bild av hur aktörerna samverkar inom ramen för hållbar och
smart stadsutveckling, där beskrivningen kan jämföras med en samordning enligt triple
helix modell. Upplägget ger ett tydliggörande av samspelet mellan styrmedel, offentlig
verksamhet, forskning och näringsliv. Ansatsen motiveras också av den tydliga förankringen i uppdragsbeskrivningen mot Agenda 2030-målen.

Industriklivet
Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. För att stödja omställningen inom
industrin har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet där
Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag194 som inte ingår i propositionen för
forskning och innovation på energiområdet, även om uppdraget ligger i linje med de
utmaningar och mål som Energimyndigheten arbetar utefter.
En handfull projekt har under året påbörjats med medel inom ramen för Industriklivet.
I oktober lämnades en uppdaterad sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika sektorers utsläpp, deras respektive potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling på området.
Det projekt som hunnit längst inom Industriklivet är HYBRIT (Hydrogen Breakthrough
Ironmaking Technology). Två genomförbarhetsstudier har hunnit genomföras.
Studierna har fastställt förutsättningarna för en fossilfri tillverkning och för en pilotanläggning med dess grundläggande utformning, lokalisering samt teknikval för den
fortsatta utvecklingen. Under året har arbetet med pilotanläggningarna i Luleå startat
och de första forskningsresultaten har publicerats där bland annat direktreduktionskoncept analyserats, förslag för processdesign för vätgasreduktion tagits fram samt
forskningsbehoven för storskalig vätgaslagring i bergrum identifierats.195

194

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:20 Industriklivet M2017/03180/S/ inom
forskning och innovation.

195

https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/hydrogen-steelmaking-for-a-low-carboneconomy.pdf
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Klimat
Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser
och bidrar till utveckling av nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet.
Energimyndigheten är också kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter, bidrar till utredningar och analyser på klimatområdet, och
representerar Sverige i internationella klimatsamarbeten.
Enligt regleringsbrevet för 2018 har Energimyndigheten fått i uppdrag att finansiera
insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer och resultatbaserad klimatfinansiering inom ramen för Parisavtalet. Syftet är att bidra till ökad ambition att nå
Parisavtalets långsiktiga temperaturmål om att hålla den globala temperaturökningen till
väl under två grader och att göra ansträngningar för att begränsa ökningen till 1,5 grader,
samt kunna bidra till resultatbaserad klimatfinansiering eller, jämte andra kompletterande åtgärder, kunna bidra till att nå klimatmålen i det klimatpolitiska ramverket.
Energimyndigheten ska också fullgöra tidigare beslut om stöd till internationella
klimatinsatser.196 Vi följer upp utvecklingen i pågående projekt, fonder och andra
initiativ. Uppföljningen avser leveranser av verifierade utsläppsminskningsenheter,
och ska även ta hänsyn till hur projekten bidrar till ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet i värdländerna.
Kostnader per delområde inom Klimat (tkr)
Delområde

2016

2017

2018

Kontoföringsmyndigheten

4 365

4 958

4 368

Internationell klimatpolitik

6 334

4 700

8 644

Sveriges program för internationella klimatinsatser

17 881

15 547

13 294

Summa

28 579

25 205

26 306

Årliga kostnadsvariationer beror i första hand på ett skiftande behov av resor och konsulttjänster. Den
ökade kostnaden för internationell klimatpolitik beror främst på ökade personella resurser inom arbetet
med klimatförhandlingar.

Kontoföringsmyndigheten
Energimyndigheten är enligt svensk lag utsedd att som kontoföringsmyndighet
administrera Sveriges nationella konton och ge administrativt stöd till användare i den
svenska delen av unionsregistret för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och i det
svenska registret under Kyotoprotokollet. Som kontoföringsmyndighet representerar
Energimyndigheten Sverige i registret för den icke-handlande sektorn under det så
kallade ansvarsfördelningsbeslutet. Energimyndigheten ansvarar för ett flertal årliga
rapporteringar som sker nationellt, till EU och FN:s klimatkonvention (UNFCCC) samt
deltar i policy- och teknisk utveckling och lagstiftningsarbete. Energimyndigheten
representerar Sverige under EU:s gemensamma möten för registeradministratörer, i
klimatkonventionens forum för register-administratörer (RSA-forum) och vid behov i
EU:s klimatförändrings-kommitté samt i andra expertgrupper.

196

Mekanismen för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI).
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Enligt registerförordningen197 ska den nationella administratören, minst en gång vart
tredje år, genomföra en granskning av användare i unionsregistret för att säkerhetsställa
att uppgifterna i unionsregistret är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Under 2018 granskade Energimyndigheten kontoinnehavare och kontoombud
inom EU ETS. Under 2018 hanterade Energimyndigheten 738 samtal till unionsregistrets
servicetelefon och skickade 1472 brevsvar från funktionsbrevlådan för frågor kring
utsläppshandel och unionsregistret. Jämfört med 2017 är detta en minskning i både
antalet telefonsamtal och brevsvar. Detta är troligen en effekt av den förbättrade och
förenklade information för användarna i registret, exempelvis genom olika manualer
och guider. Under 2018 fortsatte Energimyndigheten arbetet med att utveckla och
anpassa Rema, en mjukvara som effektiviserar och underlättar arbetet i unionsregistret.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har ett gemensamt ansvar för information
kring handel med utsläppsrätter. Tillsammans arrangerar vi årligen informationsdagar
för verksamhetsutövarna inom handel med utsläppsrätter för att höja kunskapsnivån
och informera om det senaste inom handel med utsläppsrätter och unionsregistret.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gjort 8 informationsutskick direkt till
olika målgrupper inom utsläppshandel och löpande information presenteras också på
webbplatserna www.utslappshandel.se och www.energimyndigheten.se.

Internationell klimatpolitik
Energimyndigheten bidrar till FN:s klimatförhandlingar, utveckling av samarbetsformer och ett flertal internationella klimatsamarbeten. Sverige stödjer genom
Energimyndigheten multilaterala fonder198 som förvärvar verifierade utsläppsminskningsenheter under Kyotoprotokollet, och syftar till att förvärva sådana enheter under
Parisavtalet.

FN:s klimatförhandlingar
Experter från Energimyndigheten har under året ingått i Sveriges delegation till
FN:s klimatkonvention och bidragit till utvecklingen av Parisavtalets regelbok.
Energimyndigheten har haft en aktiv och central roll inom EU:s förhandlingsgrupper
och verkat för att inkludera för Sverige prioriterade frågor om hållbar utveckling,
miljöintegritet och ökad ambition.
Energimyndigheten har medverkat i FN:s klimatförhandlingar om internationella
samarbetsformer (artikel 6199) i Parisavtalet, där vi har representerat Sverige i EU:s
förhandlingsgrupp för mekanismer och verkat för robusta regelverk, hållbar utveckling
och miljöintegritet. Energimyndigheten har även haft förtroendepositioner i teknikmekanismen under klimatkonventionen och Parisavtalet, samt representerat Sverige i EU:s
197

Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av
kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011.

198

Ett flertal av dessa fonder är i en förvaltningsfas och beskrivs därför inte i denna redovisning.

199

Artikel 6 omfattar flera olika former för internationellt samarbete om utsläppsminskningar:
Art. 6.2, ett samarbete som involverar användning av internationellt överförbara utsläppsbegränsningsresultat mot Nationally Determined Contributions; Art. 6.4, en mekanism för utsläppsminskningar och hållbar utveckling; och Art. 6.8, icke marknadsbaserade angreppssätt.
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förhandlingsgrupp för teknikutveckling och tekniköverföring. Energimyndigheten har
också koordinerat EU:s förhandlingsarbete för utveckling av system för den så kallade
globala översynen. Den globala översynen ska genomföras vart femte år med syfte
att öka ambitionen genom att informera länders kommande nationella klimatåtaganden.
Energimyndigheten har också bidragit till framtagande av EU:s position för den för den
så kallade Talanoadialogen som genomfördes 2018 med syfte att ge incitament för ökad
ambition och informera kommande nationella klimatplaner som ska kommuniceras 2020.

Bidrag till utveckling av samarbetsformer under Parisavtalet
Enligt regleringsbrevet för 2018 har Energimyndigheten har fått i uppdrag att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer och resultatbaserad
klimatfinansiering inom ramen för Parisavtalet200. Internationella samarbetsformer har
potential att bidra till ett mer ambitiöst genomförande av länders nationellt fastställda
bidrag, genom att bidra till den villkorade delen av länders utsläppsminskningsmål.
Samarbetsformerna ska möjliggöra för överföring av verifierade utsläppsminskningsenheter mellan länder, och syftar till att bidra till ökad ambition.
Energimyndighetens insatser har under året fokuserat på förberedande arbete, för att
lägga grunden till framtida klimatsamarbeten. Fokus har varit på insatser som kan
påverka energirelaterade utsläpp i medelinkomstländer.
För att uppfylla uppdraget enligt regleringsbrevet arbetar myndigheten med tre
strategiskt viktiga områden; påverkan på utformningen av regelverken för internationella samarbetsformer och rapporteringen under Parisavtalet, utveckling av
konkreta pilotaktiviteter samt teoretiska utredningar och analyser.
Myndigheten har under året arbetat för att kunna genomföra pilotaktiviteter201. De
tidiga erfarenheterna från arbetet är att det krävs betydande kunskapsuppbyggnad och
kapacitetshöjande insatser för att implementeringsländer ska kunna ingå samarbeten
enligt artikel 6. Många länder uppger att de är intresserade av sådana samarbeten, men
att de i dagsläget inte har tillräcklig kunskap och system på plats för att kunna ingå
sådana avtal.
Under 2018 har myndigheten beslutat att ingå ett nytt samarbete med asiatiska utvecklingsbanken för att stödja och främja pilotaktiviteter under artikel 6 i Asien. Samarbetet
syftar till att skapa en facilitet, ”Article 6 Support Facility”, som tillhandahåller expertstöd och kapacitetsbyggande insatser för att hjälpa utvecklingsländer att identifiera,
utveckla och testa artikel 6-samarbeten. Faciliteten kommer inriktas på aktiviteter
med stort demonstrativt värde i sektorer med stor utsläppsminskningspotential, så
som energisektorn. Även Tyskland deltar i samarbetet och stödjer faciliteten. Enligt
Asiatiska Utvecklingsbankens tidsplanering kommer faciliteten initialt att löpa under
tre år med start 2019.

200

Samarbeten i enlighet med artikel 6 av Parisavtalet.

201

Myndigheten deltar i ett flertal samarbeten för identifiering, utformning och implementering av
pilotaktiviteter.
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Energimyndigheten har bidragit till multilaterala fonder
Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) syftar till att stödja medelinkomstländer att ställa om energisystem och åstadkomma storskaliga utsläppsminskningar.
Stöd till länderna ska ske främst genom resultatbaserad klimatfinansiering enligt de
internationella samarbetsformerna som utvecklas under Parisavtalet. Under 2018 har
Energimyndigheten tillsammans med övriga deltagare i fonden fortsatt att arbeta intensivt med att utveckla fondens portfölj. Prioriterade länder, sektorer samt klimatpolicy
har identifierats och genomförandeplan för ett antal program är under utveckling.
Fonden har också arbetat vidare med att utveckla de principer som ska säkerställa att
programmen bidrar till att utsläppsminskningsambitionen skärps och ger en varaktig
utsläppsminskningseffekt.
Carbon Partnership Facility (CPF) skapades av Världsbanken som ett partnerskap
mellan köpare och säljare av utsläppsminskningsenheter, där beslut fattas genom
konsensus. Energimyndigheten ingår i fondens styrelse och har under 2018 bland annat
granskat och bidragit till utveckling av nya projektförslag. Fondens mål är att skapa
innovativa lösningar under Kyotoprotokollet samt inom nya samarbetsformer under
Parisavtalet. Utöver verifierade utsläppsminskningar har samarbetet bidragit till utveckling av metodik inom Clean Development Mechanism (CDM) samt uppbyggnad av
kompetens i projektens värdländer. Projekten ska ge lärdomar för utveckling av artikel
6 i Parisavtalet. Under 2018 har fonden godkänt sitt första program202 som syftar till att
generera utsläppsminskningar inom ramen för Parisavtalets artikel 6.
Arbetet med Carbon Initiative for Development (Ci-Dev) leder till konkreta utsläppsminskningar i de fattigaste länderna genom klimatprojekt som bidrar till hållbar social
och ekonomisk utveckling. Projekten visar på möjligheter för värdländerna att utvecklas mot ett mer koldioxidsnålt samhälle. Denna effekt förstärks av fondens arbete
med kunskapsutveckling för att sprida erfarenheter från affärsmodeller och arbetssätt
för replikering av andra. Ci-Dev är också engagerad i två pilotprojekt för att möjliggöra överföring av CDM-aktiviteter från Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod till
Parisavtalet. Den första piloten började 2017 i Senegal och den andra har initierats
under 2018 i Rwanda. Energimyndigheten deltar aktivt i fondens styrelsearbete, vilket
innebär granskning och utveckling av fondens arbete. Fonden har totalt ingått 12 förvärvsavtal, varav 2 avtal ingicks under 2018.
Världsbankens Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation
(PAF) är en innovativ modell för internationell resultatbaserad klimatfinansiering. PAF
är en så kallad garantifacilitet som auktionerar ut säljoptioner. Köpare av optionerna
är projektägare till projekt som genererar utsläppsminskningsenheter. Optionerna ger
projektägaren rätten att sälja sina utsläppsminskningsenheter till deltagarna i PAF för
ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt. Under 2018 genomfördes den tredje och sista
auktionen, som utformades med ett antal nya element för att få så många erfarenheter
av PAF:s verksamhet som möjligt. Optioner omfattande 6,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter såldes. PAF utgör ett bra exempel på hur privata och statliga medel tillsammans
kan åstadkomma utsläppsminskningar. PAF arbetar löpande med studier och utvärderingar av sin verksamhet för att PAF-modellen ska kunna återanvändas. Under 2018
har fokus legat på att sprida kunskap om PAF och hur modellen kan användas i andra
sammanhang, såsom att stödja länder att uppfylla sina nationella klimatplaner (NDC).
202

Sri Lanka Renewable Energy Program by the Ceylon Electricity Board.
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Energimyndigheten har bidragit till multilaterala klimatsamarbeten
Energimyndigheten representerar Sverige i samarbetet Partnership for Market
Readiness (PMR) som leds av Världsbanken. Genom samarbetet bidrar myndigheten till ökad kapacitet bland implementeringsländer att införa prissättning av
koldioxidutsläpp, genom skatter, handel med utsläppsrätter, deltagande i internationella utsläppsmarknader och andra marknadsbaserade styrmedel. Under 2018 har
Energimyndigheten bidragit till att bevilja stöd till insatser i Argentina och Tunisien
och därmed har samtliga 19 implementeringsländer som deltar i programmet beviljats
ekonomiskt stöd. Energimyndigheten har även bidragit till att granska och kommentera pågående insatser bland implementeringsländer, däribland Indien, Sydafrika och
Indonesien. En oberoende utvärdering från 2018 visar att PMR har utgjort ett viktigt
stöd för utvecklingsländer i deras arbete med att införa prissättning på koldioxidutsläpp. Under 2018 har deltagarländerna även diskuterat utformningen av en eventuell fortsättning av samarbetet efter 2020.
Energimyndigheten har under året gett expertstöd till Transportstyrelsen, som är
ansvarig myndighet för Sveriges deltagande i International Civil Aviation Organisation
(ICAO). ICAO har beslutat att införa globalt marknadsbaserat styrmedel för att hantera
luftfartens klimatpåverkan, Carbon Offsettning and Reduction Scheme for International
Aviation (CORSIA). CORSIA ska införas stegvis, med en pilotfas 2021–2023 och en
första fas 2024–2026 som ska vara frivillig. Från 2027 ska systemet vara obligatoriskt
med undantag för Least Developed Countries (LDCs), Small Island Developing States
(SIDs) and Landlocked Developing Countries (LLDCs).
Energimyndighetens har också bidragit till kapacitetsutveckling när det gäller
implementering av nationella klimatplaner (NDC). Under 2017 och 2018 bidrog
Energimyndigheten till att Caribbean Climate Change Community Centre (5C’s)
och samarbetspartners i ett konsortium tog fram ett regionalt programförslag för
implementering av nationella klimatplaner i den karibiska regionen som även inkluderar styrmedels – och policyutveckling. Programmet har beviljats finansiering av
Tyskland (International Climate Initative, IKI), och beräknas pågå under fem år.
Energimyndigheten deltar också i ett myndighetsövergripande projekt som leds av
Naturvårdsverket som syftar till att stärka kapaciteten i genomförande av nationella
klimatplaner och bidra till hållbar stadsplanering i Kenya, Zimbabwe, Uganda och
Etiopien. Programmet har under året gått från planering till en mer operativ fas.
Energimyndigheten har deltagit i framtagande av programmets inriktning och ingår
i styrgruppen.
Energimyndigheten har också bidragit till samarbete om teknikutveckling och tekniköverföring under FN:s klimatkonvention. Dels genom att representera Sverige i
Technology Executive Committee (TEC) som utvecklar policy för att främja teknikutveckling och tekniköverföring, och dels genom att representera Sverige i styrelsen
för Climate Technology Centre and Network (CTCN) som utgör den operativa delen av
teknikmekanismen och ger stöd till utvecklingsländer genom att besvara förfrågningar
avseende teknik som kan bidra till utsläppsbegränsningar och anpassning.
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Stöd till Sveriges medordförandeskap i Gröna klimatfonden
Enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2018 har Energimyndigheten stöttat
Regeringskansliet under Sveriges medordförandeskap i den Gröna klimatfonden
(Green Climate Fund, GCF). Myndigheten har bistått med expertstöd inom policyutveckling och bedömning av klimatfinansieringsprojekt.
Energimyndigheten har tillsammans med Sida granskat projektförslag som behandlats
av GCF under året. Energimyndigheten granskade projektförslag om utsläppsminskningar och bistod vid behov Sida med de förslag som avsåg både utsläppsminskningar
och klimatanpassning. Bedömningarna låg till grund för Sveriges ställningstagande
på GCF:s styrelsemöten under året. Energimyndigheten granskade projektförslag
som sammantaget ansökte om mer än 1 miljard USD, vilka senare godkändes av
GCF-styrelsen.
Energimyndigheten har också bidragit till utveckling av policy för Gröna klimatfonden
för att möjliggöra ett förbättrat arbetssätt för styrelsen. Beslut om förbättrade policys
för GCF ska hanteras 2019 i samband med att processen om ny finansiering till GCF
inleds. Energimyndighetens expert har också haft en aktiv roll för att stödja Sveriges
medordförande under GCF:s styrelsemöten, när det gäller problemlösning och koordinering mellan parter för att bidra till välfungerande möten.

Sveriges program för internationella klimatinsatser
Programmet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer omfattar 91203 enskilda projekt och program, där Energimyndigheten har ingått avtal angående stöd till klimatåtgärder direkt med en motpart. Av dessa planeras 36 projekt leverera ytterligare
utsläppsminskningsenheter till myndigheten. Utöver de enskilda projekten medverkar
Energimyndigheten i sju aktiva multilaterala klimatfonder som via avtal som tecknas
av fondförvaltaren bidrar med stöd till konkreta klimatåtgärder. Inom alla fonder bidrar
Energimyndigheten till fondens styrning och utveckling genom granskning, rådgivning
och oftast med rösträtt för viktiga beslut. Genom dessa fonder och faciliteter utgår stöd
till ytterligare drygt 170 projekt och program som resulterar i kvantifierade och verifierade utsläppsminskningar.
Portföljen med enskilda projekt omfattar 29 länder. Genom deltagandet i multilaterala
fonder är Energimyndigheten delaktig i projekt i ytterligare 25 länder. Totalt sett
omfattar programmet projekt i 55 länder.

203

Baserat på antalet projekt och program som har eller planeras leverera utsläppsminskningsenheter
till Energimyndigheten. Projekt som kontrakterats och sedan avslutats utan levererade utsläppsminskningsenheter inkluderas inte.
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Regional spridning baserat på volym utsläppsminskningar
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Från och med 2001 har insatserna inneburit finansiellt stöd om 732 mnkr kronor till
enskilda projekt och 811 mnkr kronor till fonder som i sin tur givit finansiellt stöd till
klimatprojekt i utvecklingsländer. Totalt har projekten åstadkommit utsläppsminskningar motsvarande 22,5 miljoner ton verifierade koldioxidekvivalenter fram till
årsskiftet 2018/2019. Under 2018 levererades 4,1 miljoner utsläppsminskningsenheter
och myndigheten betalade ut cirka 180 mnkr till projekt och fonder. Myndigheten har
kontrakt om ytterligare 758 mnkr kronor finansiellt stöd till projekt och fonder relaterat
till cirka 13,6 miljoner ton verifierade koldioxidekvivalenter.
Utsläppsminskningsenheter levererade till Energimyndigheten till och med 2018,
samt prognos för utsläppsreduktioner 2019–2022
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Den beräknade genomsnittliga kostnaden för utsläppsminskningsenheterna från de
projekt och fonder som i dagsläget ingår i portföljen ligger på cirka 60 kronor204
per ton koldioxidekvivalent. De cirka 38 miljoner utsläppsminskningsenheter som
omfattas av programmets avtal beräknas med nuvarande valutakurser innebära en
totalkostnad på cirka 2,3 miljarder kronor (för perioden 2001–2022). Dessa siffror
kan ändras över tid eftersom avtal med enskilda projekt och fonder har tecknats i
utländsk valuta (EUR eller US-dollar) och utbetalningarna fördelas över många år.
Utsläppsminskningsenheterna som levereras till myndigheten är ett kvitto på framgångsrikt genomförd resultatbaserad klimatfinansiering genom Kyotoprotokollets
flexibla mekanismer.

Annullerade enheter är resultatbaserad klimatfnansiering
Energimyndigheten har hittills, på uppdrag av regeringen205, annullerat 14,9 miljoner
av utsläppsminskningsenheterna från projekten och fonderna som genererats och
levererats till myndigheten fram till slutet av år 2016. Utsläppsminskningsenheterna
motsvarar 14,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Att utsläppsminskingsenheterna
annullerats innebär rent tekniskt att dessa enheter är överförda till ett annulleringskonto
där de nu är låsta206. Enheterna kommer således inte att användas för att uppnå det
nationella målet207.
Bidrag till hållbar utveckling208
CDM-projektens övergripande syfte är att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt har programmet på olika sätt bidragit till hållbar utveckling och
jämställdhet. Det senare gäller särskilt spisprogrammen som har förbättrat livet för
hundratusentals kvinnor genom att frigöra tid och minska kostnader varje dag. Även
hälsan för kvinnor och barn bör ha förbättrats genom effektivare förbränning i matlagningsspisar och därmed mindre problem med luftföroreningar. Tillsammans betyder
detta att CDM-programmet sannolikt har bidragit till förbättrade villkor för kvinnor
och ökad jämställdhet – det femte globala hållbarhetsmålet. Programmen bidrar också
till fattigdomsbekämpning och minskar avskogningens negativa påverkan på lokala
ekosystem och biologisk mångfald.
Energimyndigheten har prioriterat projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, projekt som minskar utsläpp av metan och projekt som minskar uttaget av så
kallad icke-förnybar biomassa. Utöver minskade utsläpp av växthusgaser bidrar projekten till mervärden som mer tillförlitlig eltillförsel, lägre utsläpp av luftföroreningar
och förbättrad tillgång till miljöanpassade energitjänster på landsbygden och minskad
negativ effekt på lokala ekosystem. Flera projekt har bidragit till nya arbetstillfällen
och har även haft pedagogisk effekt genom att förmedla värdet av att spara energi.

204

Beloppet motsvarar myndighetens andel i projekten, inte den totala kostnaden för projektets
genomförande.

205

M2018/00973/KI, Uppdrag om annullering av förvärvade Kyotoenheter från Kyotoprotokollets
första och andra åtagandeperioder.

206

Innebärande att de inte kan återkallas eller användas.

207

PROP. 2017/18:1 Utgiftsområde 20 s. 120.

208

Återrapporteringskrav i regleringsbrev 1:12 (M2017/03180/S (delvis) M2017/00842/Kl).
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Utvecklad uppföljning av bilaterala projekt
En stor andel av de internationella klimatinsatser som Energimyndigheten stödjer
genomförs i minst utvecklade länder eller mindre utvecklade medelinkomstländer, som i
allmänhet har svag institutionell kapacitet och ett mindre gynnsamt investeringsklimat.
Myndigheten arbetar aktivt och kontinuerligt med att förbättra och effektivisera
uppföljningen av projektens bidrag till hållbar utveckling. Under 2017 genomförde
myndigheten en portföljövergripande analys avseende projektens sociala och miljömässiga påverkan baserad på IFC Environment and Social Performance Standards209.
Analysen visade inga större avvikelse mot IFC PS men tre projekt210 bedömdes ändå
kräva ytterligare informationsinhämtning och närmare granskning.
För att bättre kunna följa upp och åskådliggöra projektens bidrag till hållbar utveckling
har myndigheten påbörjat en kartläggning utifrån de FN:s globala hållbarhetsmål211.
Att använda de globala hållbarhetsmålen för att utvärdera bidragen till hållbar utveckling innebär att ett existerande ramverk med hög legitimitet används och att projektens bidrag till hållbar utveckling kan konkretiseras på ett överskådligt sätt. Syftet
med kartläggningen är också att bidra till förhandlingarna om samarbetsformerna
under artikel 6 av Parisavtalet. Uppföljning och rapportering kring samarbetsformernas bidrag till hållbar utveckling kommer troligtvis att ha en stark koppling till FN:s
globala hållbarhetsmål.
Under 2018 har myndigheten tagit fram en metod för kartläggning och genomfört en
pilotkartläggning av utvalda CDM-projekt.

209

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards

210

22.5 MW Grid connected wind farm project by RSMML in Jaisalmer, 15 MW Grid connected
renewable energy generation by RSMML, Solar Power Project by Bangkok Solar Power Co., Ltd.

211

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Internationell överblick
Det här kapitlet ger en överblick med ett urval av exempel på Energimyndighetens
internationella arbete under 2018.
Enligt Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet ska
Energimyndigheten följa den internationella utvecklingen och främja svenskt
deltagande i internationellt samarbete.
Internationellt samarbete bidrar till att stärka utformandet och genomförandet av den
svenska energi- och klimatpolitiken. Det är betydelsefullt för att skapa goda förutsättningar för svenska aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, lärosäten och forskningsinstitutioner att knyta internationella kontakter. Det är också en viktig del i arbetet med
att föra ut svensk kunskap och kompetens på olika områden samtidigt som vi inhämtar
erfarenhet och inspiration från andra.
Energimyndigheten har internationell verksamhet som en integrerad del av sitt arbete
och följer utvecklingen inom sina ansvarsområden internationellt. Multi- och bilaterala
avtal som Sverige har tecknat ligger ofta till grund för prestationernas fokus och
prioritet.

Globala samarbeten
Trygg energiförsörjning säkras genom internationella samarbeten
Energimyndigheten deltog i Nato-övningen CORE-18 (Coherent Resilience) i Vilnius,
vilket gav förbättrad förståelse för de baltiska ländernas sårbarheter och hur de kan
bli utsatta av hybridhot samt hur det kan involvera Sverige. Se avsnitt Förstärkning av
totalförsvaret på sida 28.
Energimyndigheten har bidragit i uppdateringen och omförhandlingen av IEA:s och
EU:s beredskapslagringssystem.
I den IEA-gemensamma oljekrisövningen ERE9 övade Energimyndigheten och andra
svenska aktörer i hantering av en internationell oljekris som föranleder lageravtappning. Se avsnitt Trygg olje- och drivmedelsförsörjning på sida 31.

Internationella energibyrån ger plattform för multilateralt samarbete
International Energy Agency, IEA har totalt 39 Technology Collaboration Programmes,
TCPs, varav Sverige deltar i 23. Några exempel från arbetet under 2018 är:
Vågkraftverk visar goda resultat för elproduktion och stormöverlevnad. Se sida 62.
Bioenergin spelar en avgörande roll för att nå två-graders-målet enligt ”Technology
Roadmap – Delivering Sustainable Bioenergy”. Se sida 73.
Energimyndigheten arrangerade en internationell konferens om uppkopplade
och smarta apparater genom vårt deltagande i IEA 4E (Energy Efficient End-use
Equipment). Se även Fler produkter med stor energieffektiviseringspotential på sida 42.
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Clean Energy Ministerial och Mission Innovation ökar takten
Dessa samarbeten syftar till att påskynda implementeringen av innovationer för
omställning av energisystemet och påskynda investeringar i nya innovationer.
Energimyndigheten har bidragit med sin kompetens inom laddinfrastruktur i ett antal
olika initiativ. Däribland har vi stöttat Regeringskansliet i Clean Energy Ministerialinitiativet Electric Vehicle Initative och bidragit med underlag och analys till IEApublikationen Nordic EV Outlook. Ett arbete kring laddstationers placering har
påbörjats, där den nordiska databasen Nobil vidareutvecklas inom ramen för det
svenska ordförandeskapsprojektet i Nordiska ministerrådet. Se även Samverkan kring
alternativa förnybara drivmedel på sida 59 och Samverkan kring batterier nationellt och
internationellt på sida 73.
Belysningsutmaningen, en nationell kraftsamling med syfte att främja energieffektiv
belysning har gått i mål. Utmaningen var en viktig del av Global Lighting Challenge
inom CEM-samarbetet. Se även Målgång och avrapportering för belysningsutmaningen
på sida 43.
Energimyndigheten har varit ett fortsatt stöd åt regeringen i dess arbete med initiativet
Clean Energy Education and Empowerment (C3E). Syftet med initiativet är att bidra
till en mer jämställd energibransch. Detta görs bland annat genom insamling av statistik
som kan bidra till en bättre förståelse för hur problemet ser ut och genom utbyte av
goda lärdomar om hur man kan jobba med frågan. Se även Vi bidrar med att främja
jämställdheten inom energisektorn på sida 25.
Våren 2018 stod Sverige tillsammans med EU/Norden värd för de stora ministermötena Clean Energy Ministerial (CEM9) och Mission Innovation (MI-3). Se även
Internationell synlighet på sida 97.

Internationella klimatsamarbeten
Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser
och bidrar till utveckling av nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet.
Energimyndigheten representerar Sverige i internationella klimatsamarbeten.
Energimyndigheten bidrar till FN:s klimatförhandlingar, utveckling av samarbetsformer och ett flertal internationella klimatsamarbeten. Sverige stödjer genom Energimyndigheten multilaterala fonder som förvärvar verifierade utsläppsminskningsenheter
under Kyotoprotokollet, och syftar till att förvärva sådana enheter under Parisavtalet. Se
även Bidrag till utveckling av internationella klimatsamarbeten på sida 85.
Myndigheten har bistått med expertstöd inom policyutveckling och bedömning av
klimatfinansieringsprojekt, bidragit med kapacitetsutveckling när det gäller implementering av nationella klimatplaner, samt bidragit till samarbete om teknikutveckling och
tekniköverföring under FN:s klimatkonvention. Se Energimyndigheten har bidragit till
multilaterala klimatsamarbeten på sidan 87.
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Europeiska unionen
Energiunionen
Energimyndigheten har arbetat aktivt och bistått regeringen med att analysera och
värdera de åtta kompromissförslag som presenterats av EU-kommissionen inom energipaketet Ren energi för alla i Europa. Se avsnitt Energiunionen på sida 25.
Kritisk infrastruktur
Energimyndigheten har genomfört ett identifieringsarbete inom undersektorerna olja
och gas enligt rådets direktiv om identifiering av europeisk kritisk infrastruktur och
bedömning av behovet att stärka skyddet av denna. Energimyndigheten har hittills inte
identifierat någon sådan europeisk kritisk infrastruktur. Se Europeisk kritisk infrastruktur på sida 30.
Energimyndigheten har i rollen som behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning
fokuserat på implementering av den uppdaterade EU-förordningen 2017/1938 av den
25 oktober 2017. Förhandlingarna med Danmark, bidrog till en ökad gemensam förståelse för Sveriges försörjningssituation. Se Trygg naturgasförsörjning på sida 30.

Ursprungsgarantier
Som tillsynsmyndighet för regelverket kring ursprungsgarantier för el, deltar Energimyndigheten som representant i Association of Issuing Bodies, AIB, en organisation
för de myndigheter och företag som utfärdar ursprungsgarantier i EU:s medlemsstater
(plus Norge, Island och Schweiz). Se avsnitt Ursprungsgarantier på sida 56.
Resurseffektiva produkter
Energimyndigheten har i uppdrag att bistå regeringskansliet i arbetet med lagstiftningen för ekodesign och energimärkning. Detta innebär bland annat förhandlingar på
EU-nivå och att bidra med teknisk expertis i lagstiftningsprocessen, baserat på Energimyndighetens kunskaper om produkter via laboratorietester i egen regi. För 2018 uppmärksammas följande resultat:
Kryphål i lagstiftningen täpps till efter svensk upptäckt
Energimyndighetens Testlab upptäckte vid en marknadskontrollprovning av
TV-apparater 2014 att en modell ändrade sin energianvändning under pågående test.
Belysning får funktionskrav på flimmer
Ett nytt funktionskrav för flimmer tillkom utifrån en rapport som Energimyndighetens
Testlab tagit fram i ett internationellt samarbete.
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Dataservrar omfattas nu av ekodesign
Större servrar och datalagringsprodukter är ett nytt produktområde som omfattas av
ekodesign. De beslutade ekodesignkraven kommer att ge en årlig besparing på cirka
9 TWh i EU. Ekodesignkraven på servrar bidrar också till effektivare datacenter.
Se även Resurseffektiva produkter på sida 41.

Framgångsrikt Forskningssamarbete
EU-kommissionen och medlemmarna i Strategic Energy Technology Plan (SET-plan),
där Energimyndigheten representerar Sverige, har under våren arbetat med att ta fram
dokumentet SET Plan Agenda 2018-2023 (Agenda 23), som är vägledande för arbetet
med SET-Plan och arbetsgruppernas genomförande av de olika implementeringsplanerna. Se avsnitt ny europeisk agenda för strategiska energiteknikplanen på sida 73.
ERA-Net Cofund ForestValue har under 2018 avslutat sin första utlysning och resultatet blev en stor framgång för Sverige. Se avsnitt Svenska forskare framgångsrika i
europeiskt samarbete på sida 74.
Inom ramen för ”Intelligent Energy Management” har Energimyndigheten kunnat
bidra till att nya och innovativa lösningar för småskalig produktion, lagring samt smart
styrning har testats i verkligheten. Först genomfördes en innovationstävling som även
riktade sig till internationella deltagare. Fyra av lösningarna var så bra att de vann ett
pris. Dessa system har sedan testats i pilotuppsättning på fyra platser i Sverige. Se även
avsnitt Lokala energisystem med småskalig elproduktion på sida 63.
Under 2018 genomfördes en ökad satsning för en komplett europeisk cirkulär värdekedja kring batterier. I februari fattades beslut att stödja projektet, Northvolt Pilot
Production, som förväntas leda till en pilotanläggning för battericellsproduktion i
Västerås. Projektet är ett led i att få till stånd en komplett europeisk cirkulär värdekedja
kring batterier, allt från gruvbrytning till återvinning. Cirkulär värdekedja kring batterier
på sida 62.

Norden
Energimyndigheten deltar nordiskt samarbete Nordiskt beredskapsforum (NordBER),
som syftar till att utveckla krisberedskapsarbetet inom elförsörjningen. Inom ramen för
NordBER-samarbetet deltar Energimyndigheten i arbetsgrupperna Cybersäkerhet samt
Risk- och sårbarhetsanalyser (ROS). ROS-gruppen har identifierat klimatförändringen
som ett tema, inom vilket ett nordiskt samarbete ska utvecklas. Se även Trygg elförsörjning på sida 31.
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Bilaterala samarbeten
Frankrike – Hållbar stadsutveckling
Nätverket, Alliance for Urban Sustainability, består av svenska och franska städer som
utbyter kunskap och provar nya arbetssätt för att främja en hållbar stadsutveckling.
Vid Nordic Clean Energy Week arrangerade nätverket ett sidoevent om hur städerna
engagera medborgarna i arbetet med hållbar stadsutveckling. De fem svenska städerna
har under året också avslutat projektet Hållbara livsstilar. Se även Allians för hållbar
stadsutveckling på sida 36.
Norge – Elcertifkat
I maj publicerads tillsammans med Norges vassdrags- og energi-direktorat, den femte
årsrapporten om den svensk-norska elcertifikatmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatmarknaden
under 2017. Se sida 48 i Årsrappport om elcertifikatmarknaden.
I maj arrangerade Energimyndigheten tillsammans med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ett marknadsseminarium där information om tekniska justeringar av
kvoter, kontrollstation 2019 och Energimyndighetens utredning kring utökad transparens i elcertifikatsystemet presenterades. Se avsnitt Elcertifikat på sida 55.

Internationella marknader
Program utvecklas genom utvärdering
Energimyndighetens program Affärsutveckling kommersialisering på internationella
marknader (AKIM) har utvärderats. AKIM stödjer främst genomförbarhetsstudier vilka
har en målsättning att ta fram ett underlag för ett konkret projekt med syfte att stärka
svenska små och medelstora företag, SMF, som avser expandera på internationella
marknader. Utöver genomförbarhetsstudierna har ett fåtal pilotprojekt även ingått inom
ramen för programmet. Se även Utvärdering program på sida 79.
Smart City Sweden
Energimyndigheten stödjer utveckling och främjandet av lösningar för smarta och
hållbara städer inom ramen för den nationella demonstrationsplattformen Smart City
Sweden, 2018–2021. En del av uppdraget är att vidareutveckla och stödja en nationell
demonstrationsplattform kring hållbar stadsutveckling. Se även Regeringsuppdrag
Smart City Sweden på sida 81.

96

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

Innovationsinsatser i Kina och Indien
Kina (Shanghai) ingår i programmet Cleantech Innovation Hubs 2017–2018.
Programmet syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal
världsledande svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden och därmed bidra till en hållbar energiomställning. Programmet drivs av Energimyndigheten med ett genomförande av
Business Sweden. Det är för närvarande 5 företag knutna till Cleantech hub Shanghai.
I Indien har det sedan ett flertal år bedrivits ett framgångsrikt program för exportfrämjande, det så kallade ISIA-programmet. (India-Sweden Innovations’ Accelerator).
Programmet initierades av Energimyndigheten 2012 och har sedan starten introducerat
ca 40 svenska små och medelstora företag till den indiska marknaden, med för landet
innovativa energilösningar. Idag är ungefär hälften av dessa företag fortfarande aktiva
i Indien i olika stadier från test- och pilotprojekt till kommersiella samarbeten. Se även
Innovationsinsatser i Kina, Indien och Indonesien på sida 80.

Fjärde hubben hamnar i New York
Under hösten startade Energimyndigheten i samarbete med SACC Swedish American
Chamber of Commerce en företagshubb för svenska cleantech-företag i New York.
Hubben verkar för att sprida svenska innovationer internationellt och är den fjärde i sitt
slag. Motsvarande hubbar som myndigheten startat finns i San Francisco, Shanghai och
London. Se även Gateway (hubben i New York) NY 2018 på sida 78.
Sekonderingar av personal
Myndigheten har under 2018 sekonderat personal till Indonesien (3 mån) och Kina
respektive Indien (4 mån vardera). Det övergripande syftet har varit att stärka relationen till dessa medelinkomstländer som står för en betydande och starkt ökande del av
världens klimatutsläpp och stödja deras inriktning mot minskade utsläpp. Genom en
fysisk närvaro på plats förbättras förutsättningar för att stärka relationen inom energioch klimatområdet för Sverige och Energimyndigheten med de utvalda länderna.
Erfarenheten från Indonesien – som var första landet för sekondering – är att relationerna stärkts med ett flertal ministerier, inklusive ett tecknat samförståndsavtal på
ministernivå inom energiområdet. Relationer har byggts upp med flertalet relevanta
aktörer på plats. Se även Sekonderingar av personal på sida 80.

Internationell synlighet
Nordic Clean Energy Week
Energimyndigheten hade en betydande roll när Sverige tillsammans med EU/Norden
stod värd för stora ministermöten inom energiområdet, Clean Energy Ministerial
(CEM9) och Mission Innovation (MI-3). Mötena ägde rum i Malmö respektive
Köpenhamn den 23–24 maj. Utöver officiella möten i samband med CEM9 och MI-3
skedde en mängd andra aktiviteter i Öresundsregionen inom ramen för temaveckan
”Nordic Clean Energy Week”. Se även Mission Innovation, Clean Energy Ministerial
och Nordic Clean Energy Week på sida 74.
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Energimyndighetens miljömålsarbete
Enligt instruktionen ska Energimyndigheten verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt uppnås. Vid behov ska
Energimyndigheten också föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Miljömålsplan
Energimyndigheten har tagit fram en miljömålsplan som syftar till att öka kunskapen
om miljömålen bland medarbetarna och säkerställa att fler miljömål beaktas i utredningar, uppdrag och andra delar av verksamheten. Under 2018 har effekter på miljömål ingått när vi har prioriterat bland olika åtgärds- och styrmedelsförslag inom vårt
regeringsuppdrag att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet.

Miljömålsrådet
Miljömålsrådet återinrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18
myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. Ordförande är landshövdingen i Uppsala län. Under 2018 beslutade regeringen om att ge miljömålsrådet förnyat uppdrag i ytterligare fyra år.
Under 2018 har 17 nya samverkansåtgärder mellan myndigheterna startats. Energimyndigheten deltog i 6 nya samverkansåtgärder under året, bland annat en åtgärd
kring att ta fram en strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad tillsammans med
Naturvårdsverket.

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en fördjupad utvärdering
av miljömålen. Under 2018 har Energimyndigheten tillsammans med 13 myndigheter
samverkat kring att ta fram styrmedelsförslag med syfte att bidra till måluppfyllelse av
det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål. Temaområdet
Bekämpa klimatförändringen är ett av sex temaområden inom den fördjupade utvärderingen av de nationella miljömålen och delades upp i fyra fokusområden: transporter,
industri och byggande, energi- och materialförsörjning och kompletterande åtgärder.
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Vårt bidrag för hållbar utveckling
– Agenda 2030
Energimyndighetens egna kartläggning av vårt bidrag till hållbarhetsmålen i Agenda
2030 visar att vår verksamhet har påverkan på samtliga 17 mål. Nedanstående åtta mål
har dock störst koppling till vårt uppdrag och är de som är fokus i vårt arbete.
•

Mål 5 Jämställdhet.

•

Mål 7 Hållbar energi för alla.

•

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

•

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

•

Mål 11 Hållbara städer och samhällen.

•

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

•

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

•

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Redovisningen sker för samtliga 17 mål och innehåller exempel på hur vår verksamhet
bidrar.
Mål samt exempel på hur Energimyndighetens verksamhet bidrar till målet
INGEN
FATTIGDOM

I vårt arbete med en trygg energiförsörjning ingår klimatanpassning av energisystemet och en handlingsplan
för Energimyndighetens arbete med anpassning till ett förändrat klimat.

INGEN
HUNGER

Vi är tillsynsansvarig för Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen där krav
finns på att bränslet ska uppfylla ett antal definierade hållbarhetskriterier i hela produktionskedjan.
Vårt arbete i energiunionen bidrar till att utveckla förnybartdirektivet, vilket berör indirekt förändrad markanvändning och livsmedelsproduktion.
Vi leder ett samordningsuppdrag för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) där delar har
koppling biodrivmedelförsörjning.
Vi arbetar med åtgärder och styrmedel där marknaderna för biodrivmedel övervakas.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Vi arbetar med att minska skadliga föroreningar från transportsektorn bl.a. genom att:
 ge forskningsstöd samt stöd till innovativa små och medelstora företag
 främja användning av hållbara bränslen
 stödja omställning till ett transporteffektivt samhälle
 leda samordningsuppdrag för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Vi ger stöd till energiinriktad grundforskning.
Forskarskola Energisystem är en strategisk satsning som har som mål att utveckla ny kunskap och kompetens för att möjliggöra långsiktig utveckling mot ett hållbart energisystem.
Projekt inom nationella regionalfonden har tagit fram lättillgängliga webutbildningar, bl.a. Energismarta
företag.
Vi stödjer olika former av kompetenscentrum.
Stöd till regionala energikontor och energi- och klimatrådgivare bidrar till att tillgängliggöra kunskap/
utbildning för privatpersoner och företag.
Vi bidrar till kunskap inom hållbar affärsutveckling och kommersialisering genom utbildningsmoduler.

JÄMSTÄLLDHET

Vi följer årligen upp jämställdhet i energisektorn och redovisar det i vår rapport Energiindikatorer.
Vi följer upp hur jämställda programråden inom forskningsprogrammen är.
Vi höjer kunskapen internt då samtliga medarbetare går en utbildning i jämställdhet och mångfald.
Projekten inom det nationella regionalfondsprogrammet arbetar aktivt med jämställdhet, tillgänglighet och
icke-diskriminering.
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Mål samt exempel på hur Energimyndighetens verksamhet bidrar till målet
Inom forskningsprogrammet Ett transporteffektivt samhälle är ett av målen att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är jämställt. Programmet har ett delmål om att ta fram kunskap om genus och
mångfaldhetsperspektiv på utvecklingen till ett transporteffektivt samhälle.
Genom deltagandet i Clean Energy Education and Empowerment (C3E) bidrar Energimyndigheten till att
öka kunskapen internationellt om vikten av kvinnors delaktighet i energisektorns beslut och utvecklingsprocesser. Deltagandet ska därtill bidra till att C3E blir en plattform för erfarenhetsutbyte mellan länder om
tillvägagångssätt för att främja kvinnors ledarskap och delaktighet i energisektorn.
I vårt arbete med finansiering, samverkanssatsning och portföljarbete arbetar vi aktivt med att försöka öka
andelen kvinnor som söker sig till våra insatser genom bland annat ökad medvetenheten om jämställdhet
internt, se över vilka förebilder vi lyfter fram, se över vår kommunikation samt att vi arbetar för att i högre
grad nå ut med vårt stöderbjudande också till kvinnodominerade nätverk kopplat till de innovationsmiljöer vi
samarbetar med.
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Vårt arbete med ekodesign och marknadskontroll av produkter bidrar till att minska produkternas energianvändning, men även till att minska dess vattenanvändning och utsläpp till miljön.
Inom forskningsprogrammet Hållbar Vattenkraft ger vi stöd till forskning om och utveckling av tekniker,
system, metoder och frågeställningar relaterade till vattenkraft.
Vi samarbetar med Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät i framtagandet av en nationell
strategi för vattenkraft.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Vårt uppdrag som helhet har koppling till mål 7. Samtliga verksamhetsområden bidrar på olika sätt till målet.
Vårt ledningssystem är certifierat enligt energiledningsstandarden ISO 50001 och vi arbetar aktivt med att
vår egen energianvändning ska vara hållbar.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Vårt arbete med stöd till forskning och innovation inom områdena elsystem och elproduktion, industri,
bränslebaserade energisystem samt transportsystem bidrar till ekonomisk produktivitet och förbättrad
resurseffektivitet i produktion.
Vi genomför utvärderingar och analyser som beaktar hållbar ekonomisk tillväxt kopplat till åtgärder och
styrmedel.
Projekten inom nationella regionalfondsprogrammet riktar sig till små och medelstora företag och stärker
den regionala tillväxten.
Vi stödjer olika former av kompetenscentra vilket bidrar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som
leder till implementering av resurseffektiva lösningar som skapar hållbar ekonomisk tillväxt.
Vi stöttar svenska tillväxtbolag med hög potential att bidra till energiomställningen, så dessa kan nå ut på
prioriterade internationella marknader med sina innovationer inom hållbar energi. Detta skapar även svenska
jobb och exportintäkter.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Vi stödjer forskning och innovation inom områdena elsystem och elproduktion, bränslebaserade energisystem, industri samt transportsystem vilket bidrar till hållbar och motståndskraftig infrastruktur och en
hållbar industri med resurseffektiva och rena tekniker och processer.
Vi främjar användningen av förnybar energi genom stöd och kunskapsspridning samt hanterar elcertifikatsystemet.
Vårt arbete med internationella klimatinsatser och bilaterala klimat- och energisamarbeten bidrar till att
främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna.
Vi deltar i projektet Energy efficient Lighting and Appliances project in Southern and Eastern Africa. Projektet
syftar till att bistå vid uppbyggnaden av en produktlagstiftning liknande den inom EU, för att främja utveckling och spridande av energieffektiva produkter.
Vi samordnar arbetet med att ta fram sektorsstrategier för sektorerna Produktion i världsklass och Resurseffektiv bebyggelse.
Vi leder samordningsuppdrag för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT).
Vi genomför utredningar och analyser samt tar fram energiindikatorer för energimarknaden.
Vi stödjer spridning av nya innovativa produkter och tjänster nationellt och internationellt, vilket bidrar till den
globala energiomställningen.

MINSKAD
OJÄMLIKHET

Forskningsprogrammet Ett transporteffektivt samhälle arbetar mot visionen om ”ett transporteffektivt
samhälle, där människor kan mötas och leva, som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt”
Projekten inom det nationella regionalfondsprogrammet arbetar aktivt med de horisontella kriterierna, dvs
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Vi bevakar energimarknaden och tar fram energiindikatorer som bl.a. inkluderar jämställdhet.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vi arbetar med att minska skadliga föroreningar från transportsektorn bl.a. genom att ge forskningsstöd,
främja användning av hållbara bränslen och bedriva tillsyn enligt bl.a. lagen om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen, stödja omställning till ett transporteffektivt samhälle samt leda
samordningsuppdrag för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)
Vi ger stöd inom det strategiska forskningsprogrammet Viable Cities som stödjer forskning och innovation
inom området smarta hållbara städer.
Vi främjar användningen av förnybar energi genom stöd och kunskapsspridning
Vi bidrar till att mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer genom vårt arbete med trygg energiförsörjning
Vi arbetar för resurseffektiva bostäder och bebyggelse genom forskningsstöd, beställargrupper och nätverk,
arbete med nära-nollenergibyggnader sam transport- och bebyggelseplanering.
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Mål samt exempel på hur Energimyndighetens verksamhet bidrar till målet
Vi deltar i rådet för hållbara städer. Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att göra städer gröna,
hälsosamma och trygga. Vi har även en samordnande roll för Nätverket Alliance for Urban Sustainability.
Vi samordnar arbetet med att ta fram sektorsstrategier för sektorerna Resurseffektiv bebyggelse och
Fossilfria transporter.
Genom Smart City Sweden, driver vi på en hållbar stadsutveckling både nationellt och internationellt.
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vi har tillsynsansvar för Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) och arbetar med miljöinformation om drivmedel.
Vårt arbete med förnybar energi i transportsektor bidrar till hållbar användning av naturresurser.
Vi ger industrier stöd till en energieffektiv produktion via Energisteget och stöd till omställningen till en hållbar
industri via Industriklivet.
Vi ger forskningsstöd inom områdena elsystem och elproduktion där bl.a. solel, vindel och hållbar vattenkraft
är en del.
RE:Sources arbetar med att förlänga livslängden och värdet på material. Grundläggande i detta arbete är
cirkulär ekonomi.
Via vårt stöd till energi- och klimatrådgivare, coacher för energi och klimat samt regionala energikontor kan
företag och privatpersoner få råd kopplat bl.a. till inköp av energieffektiva produkter.
Vårt arbete med energimärkning, ekodesign och marknadskontroll av energieffektiva produkter främjar
hållbar konsumtion.
Vi samordnar arbetet med att ta fram sektorsstrategier för sektorerna Produktion i världsklass och Framtidens handel och konsumtion.
Vi arbetar med att våra egna upphandlingar ska vara hållbara.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi deltar i internationella samarbeten och insatser inom klimatområdet och deltar med expertis i de internationella klimatförhandlingarna och genom våra insatser bidrar till genförande av Parisavtalet.
Vi ger stöd till internationella klimatprojekt för att minska de globala utsläppen av koldioxid.
Vi deltar i projektet EELA – Energy efficient Lighting and Appliances project in Southern and Eastern Africa.
Genom att främja energieffektiva produkter kan onödiga investeringar i kraftverk undvikas.
Vi arbetar med hållbara bränslen, via tillsyn av lagstiftning och forskningsstöd.
I vårt arbete med en trygg energiförsörjning ingår klimatanpassning av energisystemet och en nationell
handlingsplan för anpassning till ett förändrat klimat har tagits fram.
Vi leder ett samordningsuppdrag för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT).
Vårt arbete med forskning och innovation inom områdena elsystem och elproduktion, bränslebaserade
energisystem, industri samt transportsystem bidrar till minskad klimatpåverkan.
Vi stödjer lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan
genom lokal och regionala kapacitetsuppbyggnad.
Inom ramen för vårt miljöledningssystem arbetar vi med att minska klimatpåverkan från vår egen
verksamhet.

HAV OCH MARINA
RESURSER

Inom forskningsprogrammet Hållbar Vattenkraft ger vi stöd till forskning om, och utveckling av, tekniker,
system, metoder och frågeställningar relaterade till vattenkraft.
Vårt arbete med ekodesign och marknadskontroll av produkter bidrar till att minska produkternas energianvändning, men även till att minska dess vattenanvändning och utsläpp till miljön.
Vi stöttar havsenergiprojekt och energieffektiva vattenreningsprojekt

EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK
MÅNGFALD

Vi är tillsynsmyndighet för Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
(hållbarhetslagen). Den innebär att den som levererar biobränslen måste kunna visa att de uppfyller vissa
hållbarhetskriterier i hela produktionskedjan.
Vi samarbetar med Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät med en nationell strategi för
vattenkraft.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

Vi tar fram och tillgängliggör energistatistik, vilket bidrar till att säkerställa allmän tillgång till information.

Vi tar fram klimatrapporter och internationella klimat- och energiplaner.
Vi bevakar energimarknaden och tar fram energiindikatorer.
Våra internationella klimatinsatser, bilaterala klimat- och energisamarbeten samt samarbeten via multilaterala
fonder bidrar bl.a. till att sprida kunskap, främjar hållbar teknologi i utvecklingsländerna och öka utvecklingsländernas kapacitet att nå de globala målen.
Vi leder arbete med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering där samverkan mellan olika aktörer
utgör en viktig del.
Vi deltar i GD-forum för Myndigheter i samverkan för Agenda 2030.
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Regeringsuppdrag enligt
regleringsbrev samt särskilda
regeringsuppdrag
Mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrev
Återrapporteringskrav

Återfinns i kapitel

Vägledning för statliga myndigheter
Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten
har arbetat med att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet.

Energieffektivisering – Offentlig sektor som
slutanvändare går före

Samordning av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen
Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten
har arbetat med att stödja de kommunala och regionala
aktörerna i arbetet med att samordna den kommunala
energi- och klimatrådgivningen. I myndighetens arbete ska
särskilt fokus läggas vid glesbygdskommunernas fortsatta
möjlighet att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning.

Energieffektivisering – Offentlig sektor som
vidareförmedlare

Jämställdhet
Myndigheten ska redogöra för hur den arbetat och avser
arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom
myndigheten och i energisektorn.

Våra medarbetare är engagerade, Energisystem,
Forskning och innovation

Energiunionen och EU:s klimatpolitiska rättsakter
Statens energimyndigheten ska redogöra för hur
myndigheten bidragit i arbetet med Energiunionen och
rättsakterna i EU:s klimatpolitiska ramverk.

Energisystem – Utredningar och uppdrag

Samhällsekonomiska analyser
Statens energimyndighet ska redovisa hur den arbetat och
avser arbeta med samhällsekonomiska analyser för att
främja en kostnadseffektiv energipolitik.

Energisystem – Utredningar och uppdrag

Samverkan med Tillväxtverket och Vinnova
Energimyndigheten ska redovisa hur samverkan med
Tillväxtverket och Vinnova ska utvecklas för att ta tillvara
synergier i myndigheternas verksamheter och för att
undvika överlappningar i syfte att bättre bidra till målen
för närings-, energi- och den regionala tillväxtpolitiken.

Forskning, innovation och kommersialisering

Förstärkning av totalförsvaret
Statens energimyndighet ska redovisa användningen
av de medel om 10 miljoner kronor (7 miljoner kronor till
anslag 1:1 resp. 3 miljoner kronor till anslag 1:8), som
tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret
mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen
i närområdet.

Energisystem – Trygg energiförsörjning

Sekonderingar av personal
Statens energimyndighet ska redovisa användningen av
de medel som tillförts myndigheten för sekonderingar av
personal i syfte att stärka relationen till medelinkomstländer med ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser.
I redovisningen ska det beskrivas hur satsningen bidrar till
att stärka samarbetet inom utveckling av policyramverk,
forskning och innovation men även export- och investeringsfrämjande.

Forskning, innovation och kommersialisering
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Återrapporteringskrav

Återfinns i kapitel

Klimatforskning
Statens energimyndighet ska i samband med årsredovisningen redovisa klimatforskningen med utgångspunkt i
det förslag som Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggnad (Formas) och Statens energimyndighet har redovisat i sin gemensamma rapport ”Hur bidrar
klimatforskningen till att nå klimatmålen?” daterad den
31 maj 2013.

Forskning, innovation och kommersialisering

Offentlig upphandling
Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten
vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden
har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling.

Våra medarbetare är engagerade
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Regeringsuppdrag enligt regleringsbrev
Prestation/resultat
RB-uppdrag Alliance for Urban Sustainability
RB-uppdrag Elbusspremien
RB-uppdrag Energiindikatorer
RB-uppdrag Exportstrategin
RB-uppdrag Fordonsstrategisk forskning och innovation
RB-uppdrag Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft, och
försörjningstrygghet
RB-uppdrag Forum för smarta elnät
RB-uppdrag Främjande av privata investeringar i energiteknik genom bl.a Mission innovation
RB-uppdrag Förenklad hantering av statligt stöd till solceller
RB-uppdrag Förslag till Sveriges nationella energi- och klimatplan
RB-uppdrag Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt
RB-uppdrag Industriklivet
RB-uppdrag Informationsplattform för solel
RB-uppdrag Klimatanpassning
RB-uppdrag Kontrollstation 2019 elcertifikat
RB-uppdrag Kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel
RB-uppdrag Krigsplacering av personal
RB-uppdrag Lokal- och regional kapacitetsutveckling
RB-uppdrag Långsiktig strategi som ska vägleda och utveckla myndighetens medverkan i det regionala
tillväxtarbetet
RB-uppdrag Moderna beredskapsjobb
RB-uppdrag Nationellt Regionalfondsprogram
RB-uppdrag Precisering av uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter om totalförsvarsplanering
RB-uppdrag Program för energieffektivisering i industrin (Energisteget)
RB-uppdrag Samordning av omställning i transportsektor
RB-uppdrag Samordningsuppdrag för alternativa förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur
RB-uppdrag Samverkan med andra forskningsfinansierade myndigheter
RB-uppdrag Strategiska innovationsområden (SIO)
RB-uppdrag Stärkt säkerskyddsarbete
RB-uppdrag Svenskt ordförandeskap i Gröna klimatfonden
RB-uppdrag Svenskt värdskap för Clean Energy Ministerial och Mission Innovation
RB-uppdrag Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet
RB-uppdrag Underlag till övervakningsrapporter i statsstödsärenden
RB-uppdrag Uppdrag om effektiviseringsinsatser i statsförvaltningen
RB-uppdrag Vindkraftspremie till kommuner för vindkraftsetableringar
RB-uppdrag Vindlov.se – webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd
RB-uppdrag Årsrapport om svensk-norska elcertifikatsmarknaden
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Startdatum

Slutdatum

Diarienummer

Redovisas i årsredovisning

2018-01-01

2019-03-31

18-929

Energieffektivisering

2016-01-01

2023-12-31

17-14506

Förnybar energi

2018-01-01

2018-04-20

18-912

Energisystem

2016-01-01

2019-03-31

2015-11667

Forskning, innovation och kommersialisering

2017-05-04

2019-12-31

2016-12009

Forskning, innovation och kommersialisering

2017-05-04

2020-12-31

2016-12009

Forskning, innovation och kommersialisering

2016-01-01

2019-12-31

2015-11667

2017-05-04

2019-03-31

2016-12009

Forskning, innovation och kommersialisering

2018-01-01

2018-08-01

18-904

Förnybar energi

2018-01-01

2019-11-01

18-924

Klimat

2018-01-01

2021-03-31

18-907

2018-01-01

2040-12-31

17-14505

Forskning, innovation och kommersialisering

2018-01-01

2019-12-31

18-903

Förnybar energi

2018-01-01

2018-10-31

18-926

Klimat

2018-01-01

2018-12-20

18-923

Förnybar energi

2018-01-01

2018-07-17

18-913

Energisystem

2018-01-01

2018-12-31

18-840

Energisystem

2018-01-01

2020-12-31

18-909

Energieffektivisering

2018-01-01

2018-04-27

18-948

Energieffektivisering

2018-01-01

2018-04-03

18-960

2016-01-01

2020-12-31

14-7709

2018-09-10

2019-02-22

18-911

2018-01-01

2021-06-01

18-905

Energieffektivisering

2015-12-17

2019-12-31

15-11667

Förnybar energi

2018-01-01

2020-12-31

18-910

Förnybar energi

2017-05-04

2018-03-30

16-12009

2013-05-30

2020-02-28

12-9091

Forskning, innovation och kommersialisering

2017-01-01

2018-02-22

16-12009

Energisystem

2018-01-01

2018-12-31

18-861

Forskning, innovation och kommersialisering

2018-01-01

2018-12-31

18-863

Forskning, innovation och kommersialisering

2018-01-01

2018-05-18

18-922

Förnybar energi

2018-01-01

2018-12-14

18-959

2018-01-01

2018-12-20

18-961

2018-01-01

2019-12-31

18-864

Förnybar energi

2016-01-01

2018-12-31

12-9091

Förnybar energi

2018-01-01

2018-06-15

18-921

Förnybar energi

Energieffektivisering

Vår verksamhetsutveckling fortsätter
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Regeringsuppdrag
Prestation/resultat
Regeringsuppdrag Energieffektiv belysning - Global light challenge (GLC)
Regeringsuppdrag Analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen
Regeringsuppdrag att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering
Regeringsuppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av
växthusgaser
Regeringsuppdrag att leda projekt om hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som en del av
det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet
Regeringsuppdrag Att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden
Regeringsuppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för
konceptet Hammarby Sjöstad 2.0
Regeringsuppdrag att utreda ett slopande av anslutningsavgiften till stamnätet för havsbaserad vindkraft
Regeringsuppdrag att utreda möjligheter att utöka transparensen i elcertifikatsystemet
Regeringsuppdrag Bistå Miljömålsrådet
Regeringsuppdrag Bistå Rådet för hållbara städer
Regeringsuppdrag Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter
Regeringsuppdrag Inrättande av ett Råd för hållbara städer och utseende av de myndigheter som ingår i rådet
Regeringsuppdrag om smart och förnybart elsystem på Gotland
Regeringsuppdrag Samordning av svenskt deltagande i The Global Sustainable Cities Network
Regeringsuppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den
egna verksamheten
Regeringsuppdrag Till bevakningsansvariga myndigheter att återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen
för det civila försvaret
Regeringsuppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik
Regeringsuppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik 2016–2018 samt fortsatt uppdrag för 2019 och 2020.
Regeringsuppdrag Uppdrag att främja hållbara biobränslen för flyg
Regeringsuppdrag Uppdrag att förvärva och annullera utsläppsminskningsenheter för klimatkompensation
Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra en statstödsanalys av författningsförslagen i statens energimyndighets
rapport ER 2018:6 och utreda samhällsekonomiska konsekvenser
Regeringsuppdrag Uppdrag att inrätta ett gästforskarprogram inom klimat-och miljöområdet
Regeringsuppdrag Uppdrag att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas
Regeringsuppdrag Uppdrag att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana
godstransporter
Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet
Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet
Regeringsuppdrag Uppdrag att utreda vissa frågor gällande system med reduktionsplikt
Regeringsuppdrag Uppdrag om fullgörande av Sveriges åtagande för 2015 enligt EU:S ansvarsfördelningsbeslut
Regeringsuppdrag Uppdrag till Statens energimyndighet att möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart
energisystem
Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå en långsiktig renoveringsstrategi
Regeringsuppdrag: Uppdrag om annullering av förvärvade kyotoenheter från Kyotoprotokollets första och andra
åtagandeperioder
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket och Statens energimyndighet att i enlighet med artiklarna 14 och 15 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 utreda nya krav på uppvärmnings-och luftkonditioneringssystem, fastighetsautomation och fastighetsstyrning
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Startdatum

Slutdatum

Diarienummer

Redovisas i årsredovisning

2016-05-02

2018-10-31

16-005059

Energieffektivisering

2015-06-25

2019-12-31

15-5402

Vårt bidrag för hållbar utveckling agenda 2030

2016-07-06

2020-01-31

17-8842

Energieffektivisering

2016-10-13

2020-03-15

16-9711

2017-12-13

2021-03-15

17-14650

Förnybar energi

2018-03-12

2022-03-31

18-3686

Forskning, innovation och kommersialisering

2016-11-17

2019-03-31

16-10896

Forskning, innovation och kommersialisering

2017-01-23

2018-02-22

17-13554

Förnybar energi

2017-06-29

2018-06-15

17-8553

Förnybar energi

2014-12-18

2018-12-31

18-8543

Energimyndighetens miljömålsarbete

2017-12-27

2022-05-31

17-14575

Energieffektivisering

2014-12-22

2021-03-01

18-014669

2017-12-18

2022-12-31

17-14573

Energieffektivisering

2017-06-29

2018-03-30

17-8851

Förnybar energi

2012-06-20

2019-03-31

12-4058

2017-06-29

2018-03-01

17-8634

Energisystem

2015-01-01

2019-12-31

18-15416

Energisystem

2016-02-04

2021-01-15

16-2369

2016-02-04

2021-01-15

16-2517

2018-04-06

2021-03-31

18-6657

2018-06-07

2018-08-31

18-5395

Klimat

2018-05-17

2018-06-15

18-7154

Energisystem

2018-05-30

2023-01-16

18-7569

2018-05-09

2022-03-31

18-7151

2018-04-26

2021-03-31

18-6656

2018-07-12

2023-12-31

18-9952

Forskning, innovation och kommersialisering

2018-06-28

2021-12-31

18-9268

Forskning, innovation och kommersialisering

2018-06-28

2019-06-04

18-9266

Förnybar energi

2018-02-08

2018-05-31

18-2257

Klimat

2018-06-08

2020-12-31

18-8170

Energisystem

2018-11-30

2019-12-20

18-018526

Energieffektivisering

2018-05-07

2018-05-31

18-6520

Klimat

2018-12-19

2019-05-31

18-19144
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Uppgifter i instruktion
Tabell över myndighetens uppgifter i instruktionen och i vilket kapitel dessa återfinns i
resultatredovisningen.
Uppgift i instruktionen

Återfinns i kapitel

1§ Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och
användning av energi i samhället.

Är en portalparagraf där
återrapporteringen återfinns
i hela dokumentet

Myndigheten ska verka för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och
försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en
låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
2§ Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde
1. Verka för att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen samt
målen för forskning och innovation inom energiområdet uppnås.

Återrapporteringen
återfinns i hela dokumentet

2. Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt uppnås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets
utveckling.

Förnybar energi
Energieffektivisering
Klimat
Energimyndighetens
miljömålsarbete

3. Bidra i arbetet med omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem och
verka för en ökad användning av förnybara energikällor och för en effektivare
energianvändning.

Energisystem
• Utredningar och uppdrag

4. Bidra i arbetet med omställningen av elsystemet som även kan möjliggöra för
nya användningsområden av el.

Återrapporteringen
återfinns i hela dokumentet

5. Medverka i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unionen och
internationellt för begränsad klimatpåverkan och bidra med expertkunskaper
och underlag, tidigt göra konsekvensanalyser, bistå Regeringskansliet med att
tillvarata Sveriges intressen i de internationella klimat- och energifonder som
Sverige deltar i samt tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med
att genomföra och föreslå förbättringar av Europeiska unionens system för
handel med utsläppsrätter samt löpande informera verksamhetsutövare och
allmänheten om systemet.

Klimat

6. Genomföra internationella klimatinvesteringar genom att delta i och förvärva
certifierade utsläppsenheter från projekt och program i utvecklingsländer för
att bidra till att Sveriges internationella åtaganden och nationella mål inom
klimatområdet uppnås samt för att bidra till att mekanismer för internationell
utsläppshandel och klimatfinansiering utvecklas.

Klimat

7. Främja forskning och innovation i form av en strategiskt utformat samlad insats
som spänner över hela innovationssystemet, i nära samverkan med, och som
komplement till, övriga energipolitiska insatser och andra styrmedel som syftar
till att nå klimat- och energimål samt energirelaterade miljöpolitiska mål,

Forskning, innovation och
kommersialisering

8. Främja kommersialisering av forskningsresultat och spridning av nya
produkter, processer och tjänster,

Forskning, innovation och
kommersialisering

9. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja
jämställdhet vid fördelning av medel för forsknings- och innovationsverksamhet

Våra medarbetare är
engagerade

Förnybar energi
Energisystem
Sammanfattning av
Energimyndighetens
internationella arbete finns
i Internationell överblick

Energisystem
Forskning, innovation och
kommersialisering

10. Verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings- och
innovationsverksamhet som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,

Forskning, innovation och
kommersialisering

11. Bevaka och analysera energimarknadernas och energisystemets
utveckling och deras inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt
näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten.

Energisystem
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Uppgift i instruktionen

Återfinns i kapitel

12. Skapa förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad, höja kunskapen om vindkraftens egenskaper och möjligheter
samt dess roll i samhällsutvecklingen och bidra till en ökad förståelse
och dialog för att skapa möjligheter till ökad samexistens mellan vindkraft
och andra samhällsintressen.

Förnybar energi

13. Utveckla och samordna samhällets krisberedskap och åtgärder för höjd
beredskap inom energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkompetens
inom området.

Energisystem

14. Planera, samordna och, i den utsträckning som regeringen föreskriver,
genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av
energi.

Energisystem

15. Medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt
i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och i enlighet med
prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft.

Energieffektivisering

16. Underlätta och delta i genomförandet av riskkapitalsatsningen inom ramen
för det nationella regionalfondsprogrammet.

Forskning, innovation och
kommersialisering

17. Följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i
internationellt samarbete.

Klimat

18. Beakta konsumentaspekter vid myndighetens testverksamhet för energieffektiva produkter.

Återrapporteringen
återfinns i hela dokumentet

19. Se till att regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är
kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Energieffektivisering

20. Ansvara för vägledning och information. Förordning (2018:1374).

Energieffektivisering

• Vindkraft

• Trygg energiförsörjning

• Trygg energiförsörjning

Internationell överblick

3§ Statens energimyndighet ska
1. Ha ett samlat ansvar för att ta fram underlag i enlighet med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande
av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG samt i enlighet
med bilagorna II, III, V, VI, och VII till direktivet.

Energisystem

2. Vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa
försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr
994/2010.

Energisystem

3. Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vartannat år redovisa
ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer
inom undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av
den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.

Energisystem

4. Vidta åtgärder för att förstärka, utveckla och följa upp insatserna inom ramen
för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli
2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av
direktiv 2010/30/EU och inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande
av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Energieffektivisering

5. Fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet om ett
internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den
18 november 1974 (SÖ 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder som
följer av avtalet.

Energisystem
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Uppgift i instruktionen

Återfinns i kapitel

6. Fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 2009/119/EG av den
14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

Energisystem

7. Bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008
av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs.

Energieffektivisering

8. Ansvara för genomförandet enligt artikel 4.4. i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning
av energi och om energitjänster och om upphävandet av rådets direktiv
93/76/EEG.

Energieffektivisering

9. Främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för energitjänster och
energieffektiva produkter samt uppmärksamma behov av åtgärder för att
undanröja hinder som hämmar utvecklingen på dessa marknader i enlighet
med vad som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven
2004/8/EG och 2006/32/EG.

Energieffektivisering

10. Ansvara för årlig uppföljning av kumulativ energibesparing i enlighet med
riktlinjer i regeringen plan för genomförandet av artikel 7 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2012/27/EU.

Energisystem

11. Se till att informationen om tillgängliga energieffektivitetsmekanismer och de
finansiella och rättsliga ramarna tydligt redovisas och sprids till alla berörda
marknadsaktörer i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och
rådet direktiv 2012/27/EU.

Energieffektivisering

12. Uppmuntra tillhandahållandet av information till banker och andra finansinstitut om möjligheter att delta i finansieringen av åtgärder för att förbättra
energieffektiviteten i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2012/27/EU.

Energieffektivisering

13. I enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU, tillsammans med berörda aktörer, däribland lokala och
regionala myndigheter, främja initiativ för att informera, medvetandegöra
och utbilda medborgarna om fördelarna med och de praktiska detaljerna
kring åtgärder för att förbättra energieffektiviteten.

Energieffektivisering

14. Som kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter fullgöra de uppgifter som ankommer på den nationella
administratören i kommissionens förordning (EU) nr 289/2013 av
den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt
om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 910/2010 (EU)
nr 1193/2011, vilket inkluderar administration av konton för Europeiska
unionens system för handel med uppsläppsrätter, konton för Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009
om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i
enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (ansvarsfördelningsbeslutet) samt konton för Sveriges
nationella register under Kyotoprotokollet

Klimat

15. Som tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el vara medlem i
Association of Issuing Bodies (AIB) för Sveriges räkning.

Förnybar energi

16. Vara marknadskontrollmyndighet enligt lagen (2018:550) med kompletterande
bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning och lagen (2018:551) med
kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning. Förordning
(2018:1374).

Energieffektivisering

4§ Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram underlag
till sådan rapportering som faller inom myndighetens verksamhetsområde.
Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket
och samråda med verket om vilket rapportering som behövs.

Återrapporteringen återfinns
i hela dokumentet

4 a § Statens energimyndighet ska rapportera uppgifter till Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd
(MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning. Förordning (2017:329).
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Uppgift i instruktionen

Återfinns i kapitel

Uppföljning och utvärdering
5§ Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram underlag till uppföljning och utvärdering av frågor som faller inom myndighetens ansvarsområde.
Myndigheten ska varje år följa upp, utvärdera och redogöra för utvecklingen inom
elcertifikatsystemet.

Förnybar energi

Uppdrag inom verksamhetsområdet
6§ Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt
andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska ersättning tas ut. Ersättningen
fastställs efter grunder som bestäms av myndigheten och får disponeras av
myndigheten.
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Avgiftsbelagd verksamhet
Tabellerna nedan visar budget och utfall för intäkter, kostnader och resultat avseende
den avgiftsbelagda verksamheten för åren 2016-2018, enligt den indelning för återrapportering som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i regleringsbrevet.
Därmed redovisas inget ackumulerat resultat och inga kostnader för avgiftsbelagd
verksamhet utan krav på full kostnadstäckning där intäkterna inte disponeras.
Budget avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)
+/t.o.m. 2016

+/2017

Int.
2018

Kost.
2018

+/2018

Ack. +/2018

Provningsverksamhet

466

0

0

0

0

466

Summa uppdragsverksamhet

466

0

0

0

0

466

181

−130

150

150

0

51

Uppdragsverksamhet

Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordning (2004:1205) för
handel med utsläppsrätter
Elcertifikat 1)
Ursprungsgarantier 1)
Summa offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter enligt fjärrvärmelagen
(2008:263) 2)

20 031

2 890

9 100

5 946

3 154

26 075

3 667

2 344

8 900

7 806

1 094

7 105

23 879

5 104

18 150

13 902

4 248

33 231

0

0

10

0

10

10

1)
Den stora avvikelsen i årets utfall mot angiven budget beror på ökade kostnader för personal, tillsyn
och IT-konsulter. Intäkterna påverkas bland annat av antalet aktörer på marknaden. Under året har det
tillkommit aktörer för de nya internationella ursprungsgarantierna, vilket förklarar de ökade intäkterna.
Av det ackumulerade överskottet inom elcertifikat, härrör 16 880 tkr från resultatet som vi övertog 2015
från Affärsverket svenska kraftnät, då vi övertog verksamheten med kontoföring.
2)

Ansökningsavgifter enligt fjärrvärmelagen (2008:263) saknar krav på full kostnadstäckning.

Budget avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (tkr)
Int. 2018

Kost. 2018

+/- 2018

1 000

0

1 000

800

0

800

6

0

6

5 000

5 000

0

6 806

5 000

1 806

Offentligrättslig verksamhet
Kvotplikts- och förseningsavgifter 1)
Lagrings- och förseningsavgifter

2)

Kostnadsnyttoanalyser
Försörjningstrygghetsavgift

3)

Summa

1)
Kvotpliktsavgift debiteras kvotpliktiga som inte innehaft tillräckligt antal elcertifikat för annullering i förhållande till sin försäljning respektive användning av el under beräkningsåret, enligt lagen
(2011:1200) om elcertifikat. Kvotuppfyllnaden varierar kraftigt mellan åren, vilket gör avgiftsområdet
svårprognosticerat. Den negativa intäktsposten 2017 förklaras av att vi i november 2016 fattade beslut
i ett ärende om kvotpliktsavgift om 45 549 tkr. Under 2017 föll dom hos Kammarrätten avseende två
tidigare ärenden om kvotpliktsavgift. Kammarrätten valde att delvis bifalla överklagandet, varpå vi
justerade ner kvotpliktsavgiften med en tredjedel. Efter Kammarrättens dom valde vi att justera ner
även kvotpliktsavgiften som beslutades i november 2016, med en tredjedel.
2)
Lagringsavgift debiteras lagringsskyldiga som inte hållit tillräckligt beredskapslager av olja, enligt
lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Avgiftsområdet är svårprognosticerat, varför prognosen
delvis bygger på historiska data. Det förklarar även avvikelsen mellan budgeterade intäkter och utfall.

112

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

Utfall avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
+/t.o.m. 2016

+/2017

Int.
2018

Kost.
2018

+/2018

Ack. +/2018

466

0

0

0

0

466

466

0

0

0

0

466

181

−130

121

107

14

65

20 031

2 890

10 490

7 767

2 723

25 644

3 667

2 344

10 474

10 093

381

6 392

23 879

5 104

21 085

17 967

3 118

32 101

0

0

5

172

−167

−167

Ack. +/- 2018

Utfall avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras
+/- t.o.m. 2016

+/- 2017

Int. 2018

Kost. 2018

+/- 2018

−17 502

1 480

0

1 480

0

10

0

10

0

0

0

0

−1 414

1 867

5 519

4 091

1 428

1 881

−1 414

−15 635

7 009

4 091

2 918

−14 131

3)
Energimyndigheten har tidigare disponerat försörjningstrygghetsavgifter enligt förordningen
(2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet, men från och med 2016 redovisar vi intäkterna mot
inkomsttitel. Det ackumulerade underskottet om 3 853 tkr per utgången av 2015 har reglerats med förvaltningsanslag under 2016 och 2017. Resultatet 2017 inkluderar den sista regleringen av underskottet
som gjordes 2017 med 2 489 tkr.
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Finansiell redovisning
Sammanställning över väsentliga uppgifter
Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)

Beviljad låneram i Riksgälden

2018

2017

2016

2015

2014

30 000

30 000

21 000

28 700

26 000

Utnyttjad låneram vid årets slut

26 070

22 987

13 990

15 511

19 810

Beviljad kontokredit hos Riksgälden

18 000

22 000

22 000

22 000

26 000

–

–

–

–

–

Räntekostnad på räntekonto

442

232

224

76

20

Ränteintäkt på räntekonto

123

73

75

44

170

23 589

24 546

23 219

18 953

8 681

Beräknade avgiftsintäkter i regleringsbrevet

18 160

18 110

17 435

24 513

4 793

Totala avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar

10 478

2 458

54 486

31 189

39 061

Maximalt utnyttjad kontokredit hos Riksgälden

Totala avgiftsintäkter som myndigheten disponerar

Beräknade avgiftsintäkter i regleringsbrevet
Beviljad anslagskredit

6 806

7 012

15 050

8 057

8 000

111 568

82 901

84 648

91 813

94 958

726

32 409

8 843

3 286

1 219

Utnyttjad anslagskredit

578 763

99 324

74 373

114 373

85 979

Summa åtaganden som redovisas mot bemyndiganderamar med stöd av 17 § anslagsförordningen 1)

Summa anslagssparande

3 921 660

2 140 279

1 923 801

3 563 920

3 374 380

Totalt tilldelade bemyndiganden

6 841 000

5 990 000

3 841 000

3 907 000

5 911 500

Antal årsarbetskrafter

372

359

346

330

358

Medelantalet anställda

424

396

391

380

401

Driftskostnad per årsarbetskraft

1 750

1 633

1 535

1 418

1 477

361

−43 042

−50 313

−46 356

−385 602

−413 909

−408 408

−398 307

−388 551

−59 052

Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
1)

2016 och 2017 års åtaganden inkluderar inte åtaganden inom anslag UO20 Insatser för internationella
klimatinvesteringar då nya åtaganden inte fick ingås och bemyndiganderam därför saknas. Från 2018 är
dessa åtagande tillbaka då ny ram erhållits.
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Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)
2018

2017

Not

Verksamhetens intäkter
592 019

537 696

1)

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av anslag

23 589

24 546

2)

Intäkter av bidrag

46 595

36 129

3)
4)

Finansiella intäkter
Summa

125

61

662 328

598 432

Verksamhetens kostnader
−307 649

−285 395

Kostnader för lokaler

Kostnader för personal

−20 767

−17 839

Övriga driftkostnader

−322 543

−283 120

Finansiella kostnader

−434

−280

−18 026

−22 122

−669 419

−608 756

−7 091

−10 324

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall

5)

6)

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Saldo

10 478

2 458

−10 478

−2 784

0

−326

2 890 003

2 217 666

126 260

129 420

38 026

36 789

7)

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Kreditförluster
Lämnade bidrag
Saldo
Årets kapitalförändring
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8)

6 858

−32 606

9)

−3 053 695

−2 383 661

10)

7 452

−32 392

361

−43 042

11)
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Balansräkning
Tillgångar (tkr)
2018-12-31

2017-12-31

39 168

40 714

Immateriella anläggningstillgångar

Not
12)

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

681

1 195

39 849

41 909

Materiella anläggningstillgångar

13)

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6 443

6 323

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

11 223

9 089

Summa materiella anläggningstillgångar

17 666

15 412

191 354

175 440

Utlåning
Utlåning

14 och 15)

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

334

1 418

18 493

19 390

2 951

52 082

21 778

72 890

Periodavgränsningsposter

16)

17)

Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter

4 478

8 982

55 694

67 586

3 623

1 623

63 795

78 191

31 294

15 631

18)

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

102 748

48 404

19)

Summa tillgångar

468 484

447 877

Summa periodavgränsningsposter
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Kassa och bank
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Kapital och skulder (tkr)
2018-12-31

2017-12-31

Not

669 561

687 602

21)

−413 909

−408 408

22)

361

−43 042

11)

256 013

236 152

403

44

739

940

1 142

984

Myndighetskapital

20)

Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital
Avsättningar

23)

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

26 070

22 987

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

27 555

14 023

Leverantörsskulder

76 250

80 000

Övriga kortfristiga skulder

5 183

4 652

135 058

121 662

Upplupna kostnader

26 288

19 662

Oförbrukade bidrag

49 983

69 417

Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter

24)

25)

26)

Summa periodavgränsningsposter
Summa kapital och skulder

Ansvarsförbindelser:
Statliga garantier för lån och krediter – inga.
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Anslagsredovisning
Anslagsredovisning per 2018-12-31 (tkr)
Anslag

Ingående
överföringsbelopp

Benämning

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (UO 20)
1:12

Insatser för internationella klimatinvesteringar

868

242 500

1

Ins. int. klimat. – del till STEM

784

201 000

3

Handel med utsläppsrätter

4

Int. insatser Parisavtalet 1)

84

30 000

1 500

5

Företagens klimatkompensation 2)

10 000

1:16

Klimatinvesteringar

4

Samordning av laddinfrastruktur – del till Energimyndigheten 3)

1:17

Elbusspremie

1

Elbusspremie 4)

1:20

Industriklivet

1

Industriklivet 5)

1 975

5 000

89 361

100 000
300 000

Utgiftsområde 21 Energi (UO 21)
1:1

Statens energimyndighet

1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

1:2

Insatser för energieffektivisering

1

Insatser för energieffektivisering

3

Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram 6)

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

1

Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan 7)

1:4

Energiforskning

1

Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet 8)

11

Forskning, utveckling och innovation

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

1

Nationellt nätverk för vindbruk

364

315 889

8 560

218 000

−1 405

153 000

9 965

65 000

846

10 000

−27 613

1 477 723

3 391

45 000

−31 004

1 432 723

747

15 000

85 000

2

Vindkraftspremie till kommuner för vindkraftsetableringar

1:7

Energiteknik

4

Stöd till solceller, biogas och energilagring 9)

1:8

Elberedskap

2

Elberedskap – del till STEM 10)

1:9

Avgifter till internationella organisationer

70 000

23 375

1 086 000
3 000

2

Avg. till int. org – del till STEM

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och
energiomställning

1

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och
energiomställning

613

19 328

228

56 000

99 324

3 918 440

Utgiftsområde 24 Näringsliv (UO 24)
1:5

Näringslivsutveckling

3

Näringslivsutveckling – del till Statens energimyndighet 11)

Totalt
1)

20:1:12.4 Utfallet om 12 902 tkr avviker med 57 procent. Avvikelsen beror på att verksamheten har varit i en uppbyggnadsfas. Insatserna under året har varit inriktade på förberedande insatser som skapar grund för att kunna genomföra
pilotinsatser och på sikt konkreta klimatsamarbeten.

2)
20:1:12.5 Utfallet om 0 kr avviker med 100 procent. Avvikelsen beror på att myndigheten inte har erhållit beslut från
regeringen att disponera medlen under anslagsposten..
3)
20:1:16:4 Utfallet om 2 821 tkr avviker med 44 procent. Avvikelsen beror på att vissa aktiviteter som var planerade att
utföras av oss istället har utförts inom den privata sektorn.
4)
20:1:17.1 Utfallet om 49 827 tkr avviker med 50 procent från tilldelade medel. Avvikelsen beror på att det är lång
leveranstid av bussarna och att dessa dragit ut i tiden.
5)
20:1:20:1 Utfallet om 122 143 tkr avviker med 59 procent. Avvikelsen beror på att anslaget är nytt under 2018 och
verksamheten befinner sig i en uppstartsfas. Beroende på omfattningen av det statliga stödet krävs även godkännande
av EU-kommissionen. Tiden för godkännande handlar normalt om minst sex månader.
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Omdisponerat anslagsbelopp

Indragning

Totalt disponibelt belopp

Utgifter per
2018-12-31

Utgående
överföringsbelopp

−868

242 500

197 087

45 413

−784

201 000

183 063

17 937

−84

1 500

1 122

378

30 000

12 902

17 098

10 000
−1 975

5 000

2 821

2 179

−89 361

100 000

49 827

50 173

300 000

122 143

177 857

316 253

310 478

5 775

216 595

198 973

17 622

151 595

140 816

10 779

65 000

58 156

6 844

−9 965
−9 965
−846

10 000

8 432

1 568

−3 391

1 446 719

1 440 869

5 850

−3 391

45 000

40 263

4 737

1 401 719

1 400 606

1 113

85 000

84 504

496

15 000

14 504

496

70 000

70 000

0

1 086 000

975 066

110 934

3 000

1 923

1 077

−613

19 328

18 253

1 075

−228

56 000

56 726

−726

200 000

40 528

159 472

−131 369

4 086 395

3 507 632

578 763

−747

−23 375

200 000
200 000

10 000

6)
21:1:2.3 Utfallet om 58 156 tkr avviker med 11 procent från tilldelade medel. Avvikelsen beror framför allt på att
projektet Teknikutveckling och innovation inte har kommit igång i den omfattning som vi hade planerat.
7)
21:1:3.1 Utfallet om 8 432 tkr avviker med 16 procent. Avvikelsen beror på att externa projekt som vi finansierar blev
försenade och hann därför inte arbeta upp kostnader efter plan.
8)
21:1:4.1 Utfallet om 40 263 tkr avviker med 11 procent. Avvikelsen har sin grund dels i hög omsättning av egen
personal och dels i att flera större insatser har haft avsevärt lägre kostnad än förväntat.
9)

21:1:7:4 Utfallet om 975 066 tkr avviker med 10 procent. Avvikelsen beror främst på oförbrukade medel hos Boverket.

10)

21:1:8.2 Utfallet om 1 923 tkr avviker med 36 procent. Avvikelsen beror på att verksamheten har befunnit sig i en
uppbyggnadsfas och resurstillsättning inte kunnat ske tillräckligt snabbt.

11)

24:1:5:3 Utfallet om 40 528 tkr avviker med 80 procent. Avvikelsen beror främst på att uppdraget att lämna stöd till
uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet kräver godkännande av EU-kommissionen. Tiden för godkännande tar
normalt minst sex månader.
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Redovisning mot inkomsttitel
Redovisning mot inkomsttitel (tkr)
Inkomsttitel

Avgiftsbelagd verksamhet

Beräknat belopp

Inkomster

2394 120

Övriga ränteinkomster

–

3 469

2552 508

Kvotplikts- och förseningsavgifter

1 000

1 480

2552 511

Försörjningstrygghetsavgift

5 000

5 519

2714 222

Straffavgifter

2811 004

Statens energimyndighet 1)

2811 273

Övriga inkomster 2)

6

466

4526 006

Återbetalning övriga lån

–

5 496

6 806

16 440

Summa

–

–

800

10

1)
Lagringsavgifter avseende beredskapslager av olja redovisas mot inkomsttiteln. Avgiften debiteras lagringsskyldiga som inte
hållit tillräckligt beredskapslager av olja, enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Avgiftsområdet är svårprognosticerat, varför prognosen delvis bygger på historiska data. Det förklarar även avvikelsen mellan budgeterade intäkter och utfall.
2)
Beräknat belopp avser inkomster av kostnads-/nyttoanalys. Sådana har inte förekommit 2018. Inkomsterna om 466 tkr består
av att vi redovisat ackumulerat överskott inom den avgiftsfinansierade verksamheten för uppdragsprovningar mot inkomsttiteln.

Redovisning mot bemyndigande
Redovisning mot bemyndigande (tkr)
Anslag

Benämning

Tilldelad bemyndiganderam

UO 20
1:12.1

Ins. int. klimat. – del till STEM

1:12.4

Int. insatser Parisavtalet 1)

779 000
70 000

2)

80 000

1:17.1

Elbusspremie

1:20.1

Industriklivet

300 000

1:2.1

Insatser för energieffektivisering 3)

320 000

1:2.3

Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram 4)

35 000
10 000

UO 21

1:3.1

Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

1:4.1

Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet 5)

1:4.11

Forskning, utveckling och innovation 6)

1:5.1

Nationellt nätverk för vindbruk 7)

20 000

1:5.2

Vindkraftspremie till kommuner för vindkraftsetableringar 8)

50 000

8 000
3 442 000

1:7.4

Stöd till solceller, biogas och energilagring

50 000

1:9.2

Avg. till int. org - del till STEM 9)

36 000

1:10.1

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

90 000

UO 24
1:5.3

Näringslivsutveckling - del till Statens energimyndighet 10)

Summa

700 000
5 990 000

1)
20:1:12.4 Energimyndigheten tilldelades bemyndiganderam för anslaget i ändring av regleringsbrev under juni 2018. Myndighetens arbete har under 2018 varit inriktat på förberedande arbete som ska lägga grund för att kunna genomföra internationella
klimatinsatser. Det har under året inte funnits möjlighet att ingå långsiktiga avtal. Därmed har bemyndiganderamen inte nyttjats.
2)
20:1:17.1 Bemyndiganderamen är intecknad till 54 procent. Pga avisering om neddragning i budgeten för 2019 togs inte fler
beslut i slutet av året utan dessa flyttades fram till januari 2019.
3)
21:1:2.1 Bemyndiganderamen är intecknad till 67 procent. Energistegets utlysningar blev i väntan på förordningen framflyttade och öppnade först under hösten. Även längden på de beviljade projekten har varit kortare än väntat. Osäkerheten om neddragning på kommande års budget för övriga delar av anslaget ledde till att planerade beslut i december sköts på framtiden.
4)
21:1:2.3 Bemyndiganderamen är intecknad till 46 procent. Det förklaras av att utlysningar inom projektet Teknikutveckling och
innovation har kommit igång senare än planerat samt att de nya besluten för Energieffektiviseringsnätverken fas 2 tas i januari
2019 i stället för i december 2018 som planerat.
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Utestående åtagandenas fördelning per år
Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden totalt

2019

2020

2021

2022

974 000

758 274

205 248

201 226

190 197

161 603

–

–

–

43 058

36 914

6 144

–

300 000

84 023

171 014

2 487

213 219

112 822

100 396

32 344

16 041

12 414

3 627

190

9 999

3 781

6 218

–

–

2 075 343

2 337 181

1 137 999

717 816

8 580

5 688

5 688

–

–

44 963

350 540

11 600

41 880

41 880

374

25 003

12 503

12 500

9 362

70 085

35 315

34 771

–

101 232

37 617

37 815

25 800

3 114 280

3 921 660

1 726 204

1 291 527

611 499

130 827

292 430

5)
21:1:4.1 Bemyndiganderamen har inte använts. Beslut över flera år tas inte längre på anslagsposten. Bemyndiganderamen
tas bort 2019.
6)
21:1:4.11 Bemyndiganderamen är intecknad till 68 procent. Intecknandet har ökat sedan 2017 och förväntas fortsätta öka
kommande år. Bemyndiganderamen möjliggör långsiktiga åtaganden över en femårsperiod.
7)

21:1:5.1 Bemyndiganderamen är intecknad till 28 procent. Anslaget sträcker sig till 2019, varför beslut på längre sikt inte togs.

8)

21:1:5.2 Bemyndiganderamen användes inte eftersom anslaget blev ettårigt.

9)

21:1:9.2 Bemyndiganderamen är intecknad till 69 procent. Under året togs beslut om 38 mnkr för 2018–2020. Vid årsskiftet
kvarstog 25 mnkr för 2019–2020 som belastar bemyndiganderamen.
10)

24:1:5.3 Bemyndiganderamen är intecknad till 14 procent.Den främsta orsaken är att uppdraget att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet kräver godkännande av EU-kommissionen. Tiden för godkännande tar normalt minst sex
månader.
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Finansiella villkor enligt regleringsbrev 2018
Finansiella villkor enligt regleringsbrev 2018
Villkor utgiftsområde: 20 Allmän miljö- och naturvård
1:12.1

Insatser för internationella klimatinvesteringar
För kostnader knutna till stöd till internationella klimatinsatser och uppföljning och stöd av förvärv av
utsläppsenheter.
Kostnader förknippade med deltagande i Transformative Carbon Asset Facility, Partnership for Market
Readiness, Carbon Pricing Leadership Coalition, Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change
Mitigation, Carbon Initiative for Development, Carbon Partnership Facility och Prototype Carbon Fund vid
Världsbanken och Future Carbon Fund vid den asiatiska utvecklingsbanken.
Insatser som syftar till att utveckla befintliga och nya internationella samarbetsformer med relevans för
klimatkonventionen samt för insatser som underlättar för svenska företag som önskar engagera sig i dessa
samarbeten.
Till arbete som utgör stöd till FN:s klimatkonvention.

1:12.4

Internationella insatser Parisavtalet
För kostnader förknippade med utveckling av nya internationella samarbetsformer, resultatbaserad klimatfinansering eller andra effektiva styrmedel inom ramen för Parisavtalet

1:17.1

Elbusspremie
Administrativa kostnader samt kostnader för kommunikation kopplade till premien.

1:20.1

Industriklivet
För sina administrativa kostnader, stöd till regeringskansliet samt kostnader för kommunikation kopplade
till Industriklivet

Finansiella villkor enligt regleringsbrev 2018
Villkor utgiftsområde 21 Energi
1:1.1

Statens energimyndighet
För genomförandet av EU:s direktiv 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i
nätverks- och informationssystem i unionen (NIS-direktivet)
För samordning av energiomställningen i transportsektorn samt infrastruktur för alternativa förnybara
drivmedel som kräver särskild infrastruktur
För en informationsplattform för solenergi
För sekonderingar av personal
För arbete med civilt försvar
Abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det gemensamma
radiokommunikationssystemet Rakel.

1:2.1

Insatser för energieffektivisering
För "Program för energieffektivisering i industrin"
För programanknutna kostnader inklusive utvärdering för "Program för energieffektivisering i industrin"

1:3.1

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
För programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:4.11

Energiforskning
Till strategiska innovationsområden
Till Forum för smarta elnät
Av medlen för Forum för smarta elnät får betalas ut till Energimarknadsinspektionen efter rekvisition
Uppdrag nr 9. i RB 2017 Främjande av privata investeringar i energiteknik genom bl.a. Mission Innovation
För att stödja förberedelser och genomförandet av aktiviteter i samband med 2018 års ministermöten inom
Clean Energy Ministerial och Mission Innovation

1:5.1

Planeringsstöd för vindkraft
För programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet
avseende nationellt nätverk för vindbruk.

1:5.2

Planeringsstöd för vindkraft
För administrativa kostnader anknutna till stödet till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

1:7.4

Energiteknik
Solcellsstöd
För administrativa kostnader anknutna till solcellsstödet
För bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll samt satsning på kommersialisering och utveckling av
teknik för energilagring exvis genom genomförande av innovationsupphandlingar
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Krav

Belopp

Utfall

Får högst använda

10 000 tkr

576 tkr

Får högst använda

2 000 tkr

627 tkr

Får högst använda

4 000 tkr

1 089 tkr

Får högst använda

500 tkr

–

Får högst använda

3 000 tkr

230 tkr

Får högst använda

625 tkr

564 tkr

Får högst använda

5 000 tkr

978 tkr

Krav

Belopp

Utfall

Ska högst använda

2 500 tkr

–

Ska högst använda

8 000 tkr

1 352 tkr

Ska högst använda

10 000 tkr

4 688 tkr

Ska högst använda

5 000 tkr

2 319 tkr

Ska högst använda

7 000 tkr

1 534 tkr

Ska betala

26 tkr

26 tkr

Ska högst användas

25 000 tkr

22 340 tkr

Får avsättas

3 000 tkr

1 156 tkr

Får högst använda

3 500 tkr

1 880 tkr

Ska minst användas

85 000 tkr

91 872 tkr

Ska högst användas

10 000 tkr

9 630 tkr

Får högst betalas ut

2 000 tkr

1 004 tkr

Högst ska användas

3 000 tkr

2 965 tkr

Får högst användas

5 000 tkr

2 484 tkr

Får högst användas

2 500 tkr

1 650 tkr

Får högst användas

500 tkr

–

Får högst användas

1 026 000 tkr

949 808 tkr

Får högst användas

7 600 tkr

3 956 tkr

Ska högst avsättas

60 000 tkr

25 258 tkr

125

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

Finansiella villkor enligt regleringsbrev 2018
Villkor utgiftsområde 24 Näringsliv
1:5.3

Näringslivsutveckling
För att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter.
För administrativa utgifter (fem procent)
För att främja utveckling av hållbara biobränslen för flyget och inrätta innovationskluster som samlar
värdekedjan.
För administrativa utgifter (fem procent)
För att främja utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas.
För administrativa utgifter (fem procent)
För att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet.
Ska användas till forskning och innovation inom elektromobilitet och för administrativa utgifter
För administrativa utgifter (fem procent)
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Krav

Belopp

Utfall

Ska högst använda

2 000 tkr

–

Får högst använda

100 tkr

0,3 tkr

Ska högst använda

20 000 tkr

11 228 tkr

Får högst använda

1 000 tkr

–

Ska högst användas

28 000 tkr

28 000 tkr

Får högst användas

1 400 tkr

–

Ska högst användas

140 000 tkr

–

Ska högst användas

10 000 tkr

255 tkr

Får högst användas

5 000 tkr

0,4 tkr

Noter och tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag. Redovisningen följer god redovisningssed enligt Förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring.
Undantag från EA-regler enligt regleringsbrevet
Energimyndigheten använder den förenklade räntekontorutin som regeringen medgivit i regleringsbrevet. Räntebärande anslag är förvaltningsanslaget (21 1:1.1). Övriga
anslag är icke räntebärande. Det icke räntebärande SCR-flödet används för betalningarna, varpå räntekontot regleras i slutet av varje månad. Kvarstående belopp att reglera
från räntekontot för december 2018 blev 28 984 tkr (−9 039 tkr i december 2017).
Myndigheten har undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2,
1:3 och 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

Värderingsprinciper för inventarier och övriga anläggningstillgångar
Myndigheten tillämpar den s.k. treårsregeln enligt Ekonomistyrningsverkets allmänna
råd till 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,
vilket innebär att med anläggningstillgång avses tillgång med ett anskaffningsvärde
överstigande 20 tkr samt en ekonomisk livslängd på över tre år. Datorer för myndighetens arbetsplatser bedöms normalt ha en ekonomisk livslängd understigande tre
år och kostnadsförs direkt. Övrig datautrustning redovisas som anläggningstillgång
när den ekonomiska livslängden bedöms överstiga tre år och värdet överstiger 20 tkr.
Egenutvecklade IT-system och licenser bedöms vanligen ha en livslängd på fem år men
den kan variera då en individuell bedömning görs per system. Förbättringsutgifter på
annans fastighet skrivs normalt av på sex år, vilket brukar motsvara förväntad hyrestid.
Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt efter den beräknade ekonomiska livslängden
enligt nedanstående tabell:
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Anläggningstillgång

Ekonomisk livslängd

Datautrustning

3 år

Utrustning, inventarier

3–5 år

Egenutvecklade IT-system/licenser

5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6 år

Särskilt om utsläppsrätter
Enligt EU:s handelsdirektiv är varje medlemsstat skyldig att upprätta och driva ett
nationellt register för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem. Från och med 20 juni 2012 använder EU en gemensam IT-plattform för EU
ETS, det så kallade Unionsregistret. Energimyndigheten sköter all administration i
den svenska delen av Unionsregistret, men redovisar inte värdet av utsläppsrätterna i
myndighetens balansräkning. Riksgälden ansvarar för att ta emot intäkter från auktionerna av utsläppsrätter. Intäkterna går in i statskassan.
Värderingsprinciper för utlåning
Energimyndigheten ändrade under 2014 värderingsprincip för utlåningen. Tidigare
värderades lånen i huvudsak till 100 procent av nominellt lånebelopp om myndigheten
inte hade indikationer på annat, exempelvis att företaget hade ansökt om konkurs. I de
fallen gjordes en nedvärdering. Myndigheten värderar sedan 2014 lånen kollektivt till
30 procent av nominellt lånebelopp men med justering ned till 15 procent om företaget
har påbörjat räntebetalning och/eller amortering men är sen med betalningarna. Företag
som sökt om konkurs eller likvidation värderas till noll procent och företag som påbörjat
räntebetalning och/eller amortering och betalar enligt plan värderas till 75 procent av
lånebeloppet. I denna beräkning innefattas inte framtida räntebetalningar.
Därutöver sker nuvärdesberäkning av de tillväxtlån vars nominella belopp överstiger
4 000 tkr. I denna beräkning ingår även framtida räntebetalningar.

Värderingsprinciper för kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar som anses osäkra har nedvärderats efter individuell prövning och värdet uppgår till det belopp som förväntas bli betalt.
Värderingsprinciper för skulder
Värdet på skulder upptas till nominellt belopp.
Periodavgränsningsposter
Som riktmärke för periodiseringar har beloppsgränsen 100 tkr använts för fakturor.
Sjukfrånvaro
Uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro redovisas i kapitel Våra medarbetare är
engagerade.
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Noter
Alla belopp i jämförelsetal och notapparat har angivits i tusentals kronor (tkr) om inget
annat har angivits. Maskinella avrundningar i tabellerna kan ge smärre differenser vid
en manuell summering.
Not 1 Intäkter av anslag
2018

2017

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (UO20)
1:12.1

Ins. int. klimat. - del till STEM

2 293

3 477

1:12.3

Handel med utsläppsrätter

1 122

1 416

1:12.4

Int. insatser Parisavtalet

2 965

–

1:16.4

Samordning av laddinfrastruktur - del till Energimyndigheten

2 821

2 525

1:17.1

Elbusspremie

564

539

1:20.1

Industriklivet

978

–

310 151

285 405

Utgiftsområde 21 Energi (UO21)
1:1.1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

1:2.1

Insatser för energieffektivisering

24 059

42 978

1:2.3

Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

25 612

23 070

1:3.1

Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

1 953

2 777

1:4.1

Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

1:4.11

Forskning, utveckling och innovation

37 223

38 618

167 435

124 142

1:5.1

Nationellt nätverk för vindbruk

1 662

2 370

1:7.4

Stöd till solceller, biogas och energilagring

5 983

6 170

1:8.2

Elberedskap – till STEM

1 923

–

1:9.2

Avg. till int. org – del till STEM

4 432

4 200

1:10.1

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Summa

843

9

592 019

537 696

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Avgifter med stöd av § 4 avgiftsförordningen (1992:191)
 varav tjänsteexport

2018

2017

1 723

4 404

102

322

21 092

18 242

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar

105

1 178

Intäkter avseende klimatkompensation

602

619

67

103

23 589

24 546

Intäkter av offentligrättsliga avgifter

Övriga intäkter
Summa

Avgifter med stöd av § 4 avgiftsförordningen (1992:191) utgör 0,2 procent av verksamhetens kostnader
2018. Motsvarande siffra för 2017 är 0,7 procent. Avgifter med stöd av § 15 avgiftsförordningen
(1992:191) uppgick 2018 till 1 tkr (3 tkr 2017).

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från övriga
Summa

129

2018

2017

37 996

32 150

8 599

3 979

46 595

36 129
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Not 4 Finansiella intäkter

Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret
Kursvinster
Övriga finansiella intäkter
Summa

2018

2017

123

73

−3

−14

5

2

125

61

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader exklusive avgifter enligt lagar och avtal
– varav arvode till styrelseledamöter och ej anställd personal

2018

2017

−199 454

−185 378

−1 815

−1 641

Övriga personalkostnader

−108 195

−100 017

Summa

−307 649

−285 395

2018

2017

−442

−232

26

−18

Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader räntekonto i Riksgäldskontoret
Kursförluster
Övriga finansiella kostnader

−19

−30

−434

−280

2018

2017

1 480

−17 502

10

0

Försörjningstrygghetsavgift intäkter

5 519

3 029

Försörjningstrygghetsavgift kostnader

4 091

3 651

Summa intäkter offentligrättsliga avgifter

7 009

−14 473

Summa

Not 7 Intäkter av avgifter med mera som inte disponeras

Offentligrättsliga avgifter utan bestämt ekonomiskt mål
Kvotplikts- och förseningsavgifter 1)
Lagrings- och förseningsavgifter
Offentligrättsliga avgifter med bestämt ekonomiskt mål

Utlåningsverksamhet
Ränteintäkter

4 425

6 081

Konstaterade och befarade ränteförluster

−956

−2 786

Summa utlåningsverksamhet

3 469

3 295

Återbetalningar av lämnade bidrag från avslutade anslag

0

13 636

Summa övriga poster

0

13 636

10 478

2 458

Övriga poster

Summa

1)
Kvotpliktsavgift debiteras kvotpliktiga som inte innehaft tillräckligt antal elcertifikat för annullering i
förhållande till sin försäljning respektive användning av el under beräkningsåret, enligt lagen (2011:1200)
om elcertifikat. Den negativa intäktsposten 2017 förklaras av att vi i november 2016 fattade beslut i ett
ärende om kvotpliktsavgift om 45 549 tkr. Under 2017 föll dom hos Kammarrätten avseende två tidigare
ärenden om kvotpliktsavgift. Kammarrätten valde att delvis bifalla överklagandet, varpå vi justerade ner
kvotpliktsavgiften med en tredjedel. Efter Kammarrättens dom valde vi att justera ner även kvotpliktsavgiften som beslutades i november 2016, med en tredjedel.
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Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Erhållna medel från EU-institutioner
Erhållna medel från internationella organisationer
Summa

2018

2017

35 440

30 007

2 586

6 782

38 026

36 789

2018

2017

−31 117

−22 579

37 975

−10 027

6 858

−32 606

Not 9 Kreditförluster

Lånefordringar
Årets konstaterade förluster
Årets förändring av reservering för befarade kreditförluster
Summa

Den stora förändringen av reservering för befarade kreditförluster beror på att fler låntagare börjat
amortera på sina lån och antalet låntagare som är sena med betalningarna minskat.

Not 10 Lämnade bidrag
2018

2017

−1 989 523

−1 511 209

Lämnade bidrag till privata företag

−834 194

−634 956

Lämnade bidrag till internationella organisationer

−206 812

−199 478

−23 166

−38 017

−3 053 695

−2 383 661

2018

2017

Avskrivningar anslagsfinansierade anläggningstillgångar

−10 209

−15 428

Konstaterade förluster utlåning

−31 117

−22 579

37 975

−10 027

594

−112

−2 757

−48 146

Lämnade bidrag till den offentliga sektorn

Lämnade bidrag till övriga m.m.
Summa

Not 11 Årets kapitalförändring

Anslagsfinansierad verksamhet

Årets förändring av reservering för förluster utlåning
Periodiseringar avseende transfereringar
Summa anslagsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgifter för handel med utsläppsrätter

14

−130

2 723

2 890

Kontoföringsavgift för ursprungsgarantier

381

2 344

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

3 118

5 104

361

−43 042

Kontoföringsavgift för elcertifikat

Summa
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Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
2018-12-31

2017-12-31

168 241

154 950

Balanserade utgifter för utveckling
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa bokfört värde

11 346

13 291

179 587

168 241

−127 527

−110 427

−12 893

−17 100

−140 420

−127 527

39 168

40 714

5 632

5 632

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa bokfört värde

0

0

5 632

5 632

−4 437

−3 923

−514

−514

−4 951

−4 437

681

1 195

39 849

41 909

2018-12-31

2017-12-31

IB anskaffningsvärde

7 735

30 055

Årets anskaffningar

1 309

6 465

0

−28 785

Summa immateriella anläggningstillgångar

Not 13 Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Årets avgående
UB anskaffningsvärde

9 044

7 735

IB ackumulerade avskrivningar

−1 412

−28 473

Årets avskrivningar

−1 189

−1 724

Årets avgående
UB ackumulerade avskrivningar
Summa bokfört värde

0

28 785

−2 601

−1 412

6 443

6 323

21 787

19 694

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

5 564

9 298

Årets avgående

−350

−7 206

UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avgående
UB ackumulerade avskrivningar

27 001

21 787

−12 698

−15 431

−3 430

−2 798

350

5 531

−15 778

−12 698

Summa bokfört värde

11 223

9 089

Summa materiella anläggningstillgångar

17 666

15 412
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Not 14 Utlåning
2018-12-31

2017-12-31

479 756

501 033

Lånefordringar med villkorad återbetalningsskyldighet
IB utlåning
Nyutlåning

278

3 294

Amorteringar

−5 396

−2 691

Avskrivna lån

−21 978

−21 880

UB utlåning
IB reservering för låneförluster
Årets förändring
UB reservering för låneförluster
Redovisat värde villkorslån

452 660

479 756

−353 833

−364 086

37 435

10 253

−316 398

−353 833

136 262

125 923

– varav uppskattad återbetalningstid:
inom ett år

5 940

2 700

mer än ett år till fem år

30 324

13 784

mer än fem år till tio år

58 404

26 547

mer än tio år

41 594

82 892

56 827

57 526

Lånefordringar tillväxtlån
IB utlåning
Amorteringar

−100

0

Avskrivna lån

−9 140

−699

UB utlåning
IB reservering för låneförluster
Årets förändring
UB reservering för låneförluster
Redovisat värde tillväxtlån

47 587

56 827

−31 441

−43 748

10 312

12 307

−21 129

−31 441

26 458

25 386

– varav uppskattad återbetalningstid:
inom ett år

1 472

1 256

mer än ett år till fem år

16 993

12 001

mer än fem år till tio år

7 993

11 224

0

905

IB utlåning

82 672

36 763

Nyutlåning

14 275

45 909

UB utlåning

96 947

82 672

−58 541

−25 954

mer än tio år
Utvecklingskapital/royalty

IB reservering för låneförluster
Årets förändring
UB reservering för låneförluster
Redovisat värde utvecklingskapital/royalty

−9 772

−32 587

−68 313

−58 541

28 634

24 131

– varav uppskattad återbetalningstid:
90

90

mer än ett år till fem år

inom ett år

2 574

2 331

mer än fem år till tio år

20 502

17 228

mer än tio år
Summa redovisat värde utlåning

5 468

4 482

191 354

175 440

Som IB anges lånens värde exklusive nedvärdering och debiterad amortering. Under 2018 gjordes
utbetalningar av lån inom tio befintliga låneärenden (motsvarande siffra var 15 ärenden år 2017).
Lånestocken består nu av 80 lån varav 53 är villkorslån, 9 är tillväxtlån samt 18 royaltylån. Företagen
börjar amortera villkorslånen på när de uppnår en nettoomsättning hänförlig till projektet. Tillväxtlånen
börjar amorteras fem år efter utbetalningen av lånet. Lånetypen bidrag med royalty innebär att företag
får stöd i form av bidrag under villkoret att de ska betala tre procent av sin nettoomsättning varje år i
form av royalty. Royaltyn ska betalas i tio år med start det fjärde året efter beslutstillfället. Under 2018
var totalt tolv företag med villkorslån amorteringspliktiga och därför finns en stor osäkerhet i prognosen
för återbetalningstiden då de ej följer en rak återbetalningsplan.
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Not 15 Sammanställning utlåning
Anslagsfinansierad utlåning
Lånefordringar
IB

Nyutlåning

Amortering
av lån

Avskrivning
av lån

Lånefordringar
UB

479 756

278

−5 396

−21 978

452 660

1. Finansiell redovisning
Villkorslån
Tillväxtlån

56 827

–

−100

−9 140

47 587

Bidrag med Royalty

82 672

14 275

–

–

96 947

619 255

14 553

−5 496

−31 118

597 194

Summa

2. Redovisning mot anslag och inkomsttitlar
Anslag

Utfall

UO21 1:4 11 Forskning, utveckling och innovation

14 553

Summa

14 553

Inkomsttitlar
4526 006 Återbetalning övriga lån

−5 496

Summa

−5 496

Not 16 Övriga kortfristiga fordringar
2018-12-31

2017-12-31

3 877

4 002

−2 724

−3 362

1 153

640

383

50 133

−383

0

Utlåningsverksamhet
Räntefordran villkorslån
Värdereglering räntefordran
Summa utlåning
Uppbördsfordringar
Kvotplikts- och förseningsavgifter
Värdereglering Kvotplikts- och förseningsavgift
Försörjningstrygghetsavgift

271

403

Summa uppbördsfordringar

271

50 536

1 518

906

9

0

Övriga fordringar
Återkrav tidigare lämnade bidrag
Övriga fordringar
Summa övriga fordringar

1 527

906

Summa

2 951

52 082

2018-12-31

2017-12-31

4 478

8 982

Not 17 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader
– varav förutbetalda hyror för lokaler

4 073

3 909

Upplupna bidragsintäkter

55 694

67 586

– varav inomstatliga

48 082

62 505

Övriga upplupna intäkter

3 623

1 623

– varav offentligrättsliga avgifter

3 623

1 623

63 795

78 191

Summa
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Reserveringar för
låneförluster IB

Årets
förändring

Reserveringar för
låneförluster UB

Lånefordringar efter
reserveringar UB

−353 833

37 435

−316 398

136 262

−31 441

10 312

−21 129

26 458

58 541

−9 772

−68 313

28 634

−443 815

37 975

−405 840

191 354

Not 18 Avräkning med statsverket
2018-12-31

2017-12-31

Ingående balans

−51 176

−74 340

Redovisat mot inkomsttitel

−16 440

−5 474

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde

65 032

28 638

Skulder avseende uppbörd

−2 584

−51 176

52 696

50 407

Uppbörd

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats
till icke räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

3 197 153

2 528 412

−3 178 778

−2 526 123

71 071

52 696

−364

−7 217

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag

310 478

288 137

−315 889

−281 284

0

0

−5 775

−364

Ingående balans

3 605

3 876

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

−327

−271

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

3 278

3 605

10 870

1 022

Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Övriga fordringar på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde

662 629

643 130

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

−3 821 941

−3 130 768

3 113 746

2 497 485

−34 696

10 870

31 294

15 631

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket

Jämförelsetalen för de poster som var felaktiga i Årsredovisningen 2017, har korrigerats ovan.
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Not 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
– varav belopp att reglera från räntekontot för december

2018-12-31

2017-12-31

102 748

48 404

28 984

−9 039

Energimyndigheten använder den förenklade räntekontorutin som regeringen medgivit i regleringsbrevet. Räntebärande anslag är förvaltningsanslaget (21 1:1.1). Övriga anslag är icke räntebärande.
Det icke räntebärande SCR-flödet används för betalningarna, varpå räntekontot regleras i slutet av
varje månad. Den stora skillnaden mellan åren förklaras av regleringsbeloppet för december respektive
år. Behållningen på räntekontot efter reglering skulle varit 73 764 tkr (57 443 tkr för 2017).

Not 20 Myndighetskapital

Statskapital utlåning

Statskapital anläggningar

Utgående balans 2017

641 834

45 768

A. Ingående balans 2018

641 834

45 768

Föregående års kapitalförändring

−22 579

−15 428

Statskapital, utlåning

9 057

Statskapital, anläggningar

10 909

Reglering överskott uppdragsprovningar
Årets kapitalförändring
B. Summa årets förändring

−13 523

−4 519

C. Utgående balans

628 312

41 249

Not 21 Statskapital
2018-12-31

2017-12-31

641 834

616 909

14 553

49 203

−22 579

−21 588

Statskapital utlåning
Ingående balans
Nyutlåning
Föregående års konstaterade kreditförluster
Årets amortering

−5 496

−2 691

628 312

641 834

Ingående balans

45 768

52 679

Nyinvesteringar

10 909

9 224

Utgående balans
Statskapital anläggningar

−15 428

−16 135

Utgående balans

Avskrivning föregående år

41 249

45 768

Statskapital totalt

669 561

687 602

Posten nyutlåning har minskat kraftigt då vi inte beviljat några nya lån under året.
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Balanserat kapital
anslagsfinansierad
verksamhet

Balanserat kapital
avgiftsfinansierad
verksamhet

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

−432 753

24 344

−43 042

236 152

−432 753

24 344

−43 042

236 152

−10 139

5 104

43 042

0
9 057
10 909

−466

−466
361

361

−10 139

4 638

43 403

19 861

−442 891

28 982

361

256 013

Not 22 Balanserad kapitalförändring
2018-12-31

2017-12-31

−432 753

−414 018

−10 027

−14 838

Anslagsfinansierad verksamhet
Ingående balans
Kreditförluster villkorslån
Periodiseringar avseende transfereringar
Utgående balans

−111

−3 897

−442 891

−432 753

Avgiftsfinansierad verksamhet
Ingående balans

24 344

15 711

Provningsverksamhet 1)

−466

0

Avgifter för handel med utsläppsrätter

−130

567

0

2 603

2 890

3 527

Försörjningstrygghetsavgifter för naturgas 2)
Kontoföring elcertifikat
Kontoföring ursprungsgarantier
Utgående balans
Summa balanserad kapitalförändring

2 344

1 936

28 982

24 344

−413 909

−408 408

1)
Under 2018 redovisades det ackumulerade överskottet i provningsverksamheten mot inkomsttitel
2811 273 Övriga inkomster.
2)
Under 2016 reglerades det ackumulerade underskottet i naturgasförsörjningsverksamheten med
1 250 tkr. Under 2017 reglerades resterande underskott med 2 489 tkr.
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Not 23 Avsättningar
2018-12-31

2017-12-31

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning

44

140

Årets pensionskostnad

410

−32

Årets pensionsutbetalningar

−51

−64

Utgående avsättning

403

44

940

1 584

−201

−644

739

940

Förväntad reglering närmast följande räkenskapsår

−500

−500

Avsättningar totalt

1 142

984

2018-12-31

2017-12-31

22 987

13 990

Avsättning för kompetensväxling
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående avsättning

Not 24 Lån i Riksgälden

Ingående balans
Årets nya lån

10 333

15 670

Årets amortering

−7 250

−6 673

Utgående balans

26 070

22 987

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

30 000

30 000

2018-12-31

2017-12-31

Innehållen källskatt för egen personal

5 183

4 652

Summa

5 183

4 652

2018-12-31

2017-12-31

Upplupna kostnader

26 288

19 662

– varav semester och löneskuld inklusive sociala avgifter

19 766

17 276

Oförbrukade bidrag

49 983

69 417

– varav inomstatliga som förväntas tas i anspråk:

Not 25 Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

Not 26 Periodavgränsningsposter

38 638

62 787

inom tre månader

13 281

1 250

mer än tre månader till ett år

24 701

45 183

mer än ett år till tre år

352

16 089

mer än tre år

304

266

– varav övriga

11 345

6 630

Summa

76 271

89 079
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Energimyndighetens ledning – kostnader, arvoden och styrelseuppdrag
Ersättning till generaldirektör Robert Andrén har utgått under perioden 2018-09-01 till
2018-12-31 bestående av 436 000 kronor i lön och 21 932 kronor i förmåner.
Under perioden 2018-03-21 – 2018-08-31 har ersättning utgått till tillförordnade generaldirektören Zofia Lublin bestående av 483 872 kronor i lön och 912 kronor i förmåner.
Under perioden 2018-01-01 – 2018-05-13 har ersättning utgått till generaldirektören
Erik Brandsma bestående av 516 631 kronor i lön och 285 kronor i förmåner.

Energimyndighetens Insynsråd
Nedan redovisas arvoden och annan ersättning till ledamöterna i Energimyndighetens
insynsråd 2018 inklusive de uppdrag ledamöterna hade i andra organisationer.

Namn

Ersättning

Övriga uppdrag

Generaldirektören
Robert Andrén
Fr o m 2018-09-01

0 kr

Ordförande:
Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten

Tf Generaldirektören
Zofia Lubin
Fr o m 2018-03-21
T o m 2018-08-31

0 kr

Generaldirektören
Erik Brandsmaa
T o m 2018-03-20

0 kr

Ledamot:
Miljömålsrådet
Rådet för hållbara städer vid Regeringskansliet
Fordonsstrategisk forskning och innovation vid Vinnova
Ordförande:
Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten
Ledamot:
Oljeutvecklingsnämnden
Ordförande:
Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten
Miljömålsrådet
Medlem:
Honorary Advisory Board till Monaco Transition Cleantech forum

Head of Public Affairs
Daniel Badman
Fr o m 2018-03-15

6 000 kr

–

Riksdagsledamoten
Lise Nordin

3 000 kr

–

Länsöverdirektören
Lisbeth Schultze

4 500 kr

Ledamot:
Havs och vattenmyndighetens Insynsråd

Riksdagsledamoten
Cecilie Tenfjord-Toftby

1 500 kr

–

Styrelseledamoten
Meg Tivéus

4 500 kr

Ordförande:
Close AB
Styrelseledamot:
Irisity AB
Inzile AB
Blomsterfonden AB

Riksdagsledamoten
Åsa Westlund
T o m 2018-11-29

0 kr

–

Riksdagsledamoten
Patrik Engström
Fr o m 2018-11-29

0 kr

–

Generalsekreteraren
Håkan Wirtén

3 000 kr

Ordförande:
Världsnaturfonden AB
Styrelseledamot:
Skogsstyrelsen
MittUniversitet
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Energiutvecklingsnämnden
Nedan redovisas arvoden och annan ersättning till Energiutvecklingsnämndens ledamöter 2018 inklusive de uppdrag ledamöterna hade i andra organisationer.
Namn

Ersättning

Övriga uppdrag

Generaldirektören
Robert Andrén
Fr o m 2018-09-01

0 kr

Ordförande:
Insynsrådet vid Energimyndigheten

Tf generaldirektören
Zofia Lubin
Fr o m 2018-03-21
T o m 2018-08-31

0 kr

Generaldirektören
Erik Brandsma
T o m 2018-03-20

0 kr

Ledamot:
Miljömålsrådet
Rådet för hållbara städer vid Regeringskansliet
Fordonsstrategisk forskning och innovation vid Vinnova
Ordförande:
Insynsrådet vid Energimyndigheten
Ledamot:
Oljeutvecklingsnämnden
Ordförande:
Insynsrådet vid Energimyndigheten
Miljömålsrådet
Medlem:
Honorary Advisory Board till Monaco Transition Cleantech forum

Professorn
Anna Bergek
Fr o m 2018-01-18

9 000 kr

–

Direktören
Göran Berndes
Fr o m 2018-01-18

7 500 kr

–

Direktören
Kenneth Johansson
Fr o m 2018-01-18

9 000 kr

Ordförande:
Power2U

Direktören
Jenny Larsson

13 500 kr

Styrelseordförande:
Västerbergslagens Energi AB
T o m 2018-05-31
Gotlands Energi AB
T o m 2018-05-31

Professorn
Lena Neij

10 500 kr

Ledamot:
Insynsrådet vid Boverket

Programansvarig
Amy Rader Olsson

13 500 kr

–

Direktören
David Sonnek
Fr o m 2018-01-18

6 000 kr

Styrelseledamot:
Vinnova

Professorn
Annika Stensson Trigell

9 000 kr

–

Enhetschefen
Maria Sunér Fleming
Fr o m 2018-01-18

6 000 kr

–

Teknologie doktor
Anders Ådahl

16 500 kr

–

Styrelseledamot:
Greenly AB
Foreseeti

Suppleant:
SISP - Swedish Incubators
Scandinova Systems AB
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Fjärrvärmenämnden
Nedan redovisas arvoden och annan ersättning till Fjärrvärmenämndens ledamöter
2018 inklusive de uppdrag ledamöterna hade i andra organisationer.
Namn

Ersättning

Övriga uppdrag

Rådmannen
Linn Pantzar

50 000 kr

Utredare:
Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller
andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning
att begå självmord (Ju 2018:02)

Rådmannen
Henrik Mägi

25 000 kr

–

Enhetschefen
Henrik Wingfors

1 950 kr

Styrelsesuppleant:
Brett Miller Pilates AB

Senior rådgivare
Eva Albåge Nordberg

0 kr

–

VD
Anna Carlén

975 kr

–

Juristen
Martin Bengtsson

475 kr

–

Biträdande universitetslektor
Kerstin Sernhed

0 kr

–

Universitetslektorn
Anders Sandoff

1 950 kr

–

Professorn
Louise Ödlund

1 950 kr

–
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Intygande om intern styrning
och kontroll
Intern styrning och kontroll är den process som med rimlig säkerhet säkerställer att en
myndighet fullgör sina uppdrag och mål i enlighet med kraven i myndighetsförordningen
(2007:515). Baserat på ramverket i COSO (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission), samt genom att uppfylla kraven i förordningen (2007:603) om
intern styrning och kontroll, har Energimyndigheten under 2018 fortsatt att utveckla och
integrera arbetet med intern styrning och kontroll.

Intern miljö
Verksamhetsstrategin – Ledarskap och medarbetarskap
Utvecklingsinsatser utifrån vår ledaridé har fortsatt under 2018. Bland annat har ett internat
genomförts med fokus på innovationsperspektiv i ledarskap, verksamhetsfrågor, inklusive
vårt planerings- och uppföljningsverktyg, samt framtidens Energimyndighet. Cheferna har
även genomgått utbildning i arbetsrätt.
Arbetet med att etablera medarbetariden har fortsatt. Utbildning med syfte att utveckla det
personliga medarbetarskapet har erbjudits alla medarbetare och lönekriterierna har setts
över under året och är nu kopplade till medarbetaridén. Syftet är att ledar- och medarbetaridén ska vara en tydlig kompass för förväntningarna att bidra till myndighetens mål.
Medarbetarundersökningen som genomfördes under året hade ett högt deltagande och
områden som rör arbetsklimat, mål och vision samt ledarskap ligger över målvärdena
och har förbättrats sedan föregående år. Identifierat förbättringsområde är en ökad
tydlighet kring var ansvaret för olika frågor hör hemma i organisationen. I medarbetarundersökningen lyftes även frågeställning avseende vårt nya aktivitetsanpassade
arbetssätt. De flesta förstår och kan anamma arbetssättet, man trivs i lokalerna, och vår
arbetsmiljö erbjuder bra möjligheter till samarbete och kontakt med andra. Alla medarbetare har möjlighet att påverka utformningen av det aktivitetsbaserade arbetssättet, dels
genom diskussioner på enheten genom den så kallade ”månadens dilemma”, och dels
genom deltagande i förbättringsgrupper.
Under året har det startats upp en stor satsning med utbildning i jämställdhet, mångfald och
inkludering. Samtliga medarbetare ska delta i utbildningen som kommer slutföras under
2019. Uppstart skedde med en heldag för alla chefer och innehållet var jämställdhet i ett
ledarperspektiv.
En ny modell för introduktion av nya medarbetare har implementerats under året. Den
innebär att en nyanställd genomgår ett program de första två veckorna som säkerställer
att den grundläggande informationen om myndigheten säkerställs. Även den uppföljande
introduktionsutbildningen har utvecklats under året. Där ligger nu fokus på fördjupning
i vår värdegrund och verksamhetsstrategi och formen är dialoger, reflektion och träning.
Ett tillfälle har genomförts i den nya formen.
Utbildningen stressfri produktivitet har fortsatt. Syftet med utbildningen är att ge verktyg
och arbetssätt för att kunna planera och prioritera bättre, samt bli medveten om och eliminera tidstjuvar och stressande stimuli. Hittills har ca 65% av medarbetarna deltagit i
utbildningen.
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Arbete mot korruption och oegentligheter
En särskild grupp inom myndigheten arbetar för ett etiskt förhållningssätt, vilket inkluderar området korruption och oegentligheter.
Under året har riktlinjen som beskriver vårt förhållningssätt till bland annat mutor,
korruption, jäv och bisysslor uppdaterats. Etiskt förhållningssätt har inkluderats som
en punkt i vårt introduktionsprogram för nyanställda. Seminarier inom området har
genomförts under året och utbildningar i statstjänstemannarollen har erbjudits för såväl
nyanställda och etablerade medarbetare.
Aktiviteterna under året har planerats utifrån en riskanalys, där just bristande kunskap
identifierades som den största risken. Under hösten har en ny riskanalys genomförts.
Risk rörande bristande kunskap kvarstår, men det finns även en risk som rör kultur och
arbetssätt för uppföljningen. Identifierade risker kommer att ligga till grund för 2019
års aktiviteter.
Visselblåsarfunktionen har vidareutvecklats under året genom att funktionen nu
mer tydligt är självständig i förhållande till generaldirektören. Generaldirektören
var tidigare en del av funktionen. Vidare omnämns funktionen på ett tydligare sätt i
arbetsordningen samt har fått mandat att anmäla ärenden till myndighetens personalansvarsnämnd. Det har också skett en genomgång av funktionens arbetssätt.

Verksamhetsstyrning – Ledningssystem, mål och ambitioner
Under året har det varit fortsatt fokus på att utveckla och tydliggöra myndighetens
ledningssystem och medvetenheten om systemet som ett stöd i styrningen. Ambitionen
är att det ska vara ett ledningssystem – som fungerar sammanhållet och utifrån en
helhet. Arbete med att visualisera ledningssystemet på vår interna webb har genomförts och kommer publiceras efter årsskiftet. Syftet är att underlätta för chefer och medarbetare att hitta rätt styrande information.
Under hösten har det påbörjats ett större arbete med att kartlägga, utveckla och
kvalitetssäkra processerna inom processområdet Leda och styra enligt myndighetens
processmetodik. Kartlagda lednings- och styrprocesser kommer att visualiseras och
tillgängliggöras på vårt intranät.
En ny förvaltningsmodell har prövats under året och planeras att beslutas under början
av 2019. Syftet med den nya förvaltningsmodellen är att vi ska få en struktur som
uppmuntrar till ensade arbetssätt, gemensamma lösningar och ständiga förbättringar.
Verksamhet, processer och IT-stöd ska höra ihop på ett mer naturligt sätt än vad som
historiskt varit fallet, vilket kommer förbättra möjligheterna till styrning.
Under året har även arbetssättet att genomföra omvärldsanalys utvecklats i syfte att ge
ledningen förbättrat underlag för kunskap och styrning.
Arbete med att integrera hållbarhet i vårt ledningssystem har fortsatt. Syftet är att
säkerställa att vi systematiskt styr vår verksamhet för att maximera vår positiva hållbarhetspåverkan och bidrag till de globala hållbarhetsmålen. En ny hållbarhetspolicy
har arbetats fram och en kartläggning har gjorts av hållbarhetspåverkan i ett urval av
våra processer. Ledningssystemet har under året certifierats enligt energiledningsstandarden ISO 50001 och omcertifierats enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

143

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

Riskhantering
Processen för riskanalys har kartlagts enligt vår processmetodik och Riktlinje för
riskhantering har setts över och förtydligats utifrån uppdateringen av förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll. Processen och riktlinjen kommer att
beslutas efter årsskiftet.
För att öka tydligheten gällande ansvar för risker och åtgärder samt minska onödig
administration har riskmodulen i vårt planerings- och uppföljningsverktyget under året
genomgått utvecklingsarbete och förbättrats. Även själva genomförandet av riskanalyserna har utvecklats ytterligare. Riskanalyserna på avdelningarna har samordnats och
faciliteternas på likartat sätt.
Riskanalys ingår även som en del i vår projekt- och programmodell.

Information och kommunikation
Dokumentation från Generaldirektörens beslutsmöten (GDB) finns tillgängligt på myndighetens interna webb. Där finns en lättillgänglig genväg för att hitta dokumenterade
beslut från GDB, vilket underlättar för chefer och medarbetare att hitta, ta del av, och
kommunicera centrala beslut.
Flytten till nya lokaler har ökat möjligheterna för internkommunikation. Lokalerna är
utvecklade för den typ av kunskapsorganisation som Energimyndigheten är och bidrar
till att kunskap kan inhämtas och förmedlas effektivt.
Generaldirektören har återkommande möten för all personal via Skype. Mötena tar upp
aktuella och centrala frågor och medarbetarna har möjlighet att kommentera och ställa
frågor direkt till generaldirektören.
Protokollen från Myndighetens samverkansforum för övergripande verksamhetsfrågor,
Cesam, tillgängliggörs löpande på myndighetens intranät. Cesam består av representanter från arbetstagarorganisationer, arbetsmiljöombud samt representanter från arbetsgivare, Generaldirektören är ordförande.

Uppföljning, utvärdering och åtgärder
För att stärka arbetet med årsredovisningen har vi fortsatt fokus på effektredovisning
utifrån prestationer.
Genomförandet av de periodiska uppföljningarna har utvecklats under året. De
genomförs nu genom dialoger i ledningsgruppen mellan avdelningschefer och
Generaldirektören. Utformningen skapar mer öppenhet i vad som görs och vad som bör
prioriteras om, samt ökar möjligheterna att styra om i verksamheten vid behov.
För att stärka den löpande verksamhetsuppföljningen har arbete fortsatt med att implementera verktyget ”ÖGAT”. Det är ett verktyg med ursprung i Business Intelligence
som har till syfte att ge säkrare beslutsunderlag i styrning och prioriteringar. Verktyget
kan ge en tydlig visualisering av hur det går för myndigheten gällande exempelvis ekonomi och sjukfrånvaro.
För att förbättra och utveckla vårt planerings- och uppföljningssystem har användarintervjuer genomförts i syfte att identifiera förbättringsområden. Under hösten har flera
av dessa förbättringar införts.
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Controllers vid myndigheten har samlats på samma organisatoriska enhet vilket underlättar deras samverkan och bidrar till fortsatt utveckling av myndighetens ekonomi- och
verksamhetsstyrning.
Löpande kontroller och avstämningar av redovisningen i ekonomisystemet sker varje
månad. Uppföljning sker tre gånger per år för all verksamhet, risker, åtgärder och
kontrollmoment, utgör då en viktig del. Uppföljningen redovisas för myndighetens
ledningsgrupp såväl skriftligt som muntligt.
Riksrevisionen lämnade en ren revisionsberättelse, utan vare sig reservation eller avvikande mening för Energimyndighetens årsredovisning 2017.

Internrevision
I internrevisionens årsrapport för 2018 var den sammanfattande bedömningen att
Energimyndigheten har flera förbättringsarbeten igång avseende intern styrning och
kontroll som till exempel kartläggning av processer, ett ledningssystem som är lättnavigerat samt förändring av intranätets struktur. Myndigheten har även under året
blivit certifierat enligt ISO 50001 och har utökat miljöcertifieringen ISO 14001 att
även omfatta indirekt miljöpåverkan.
Utifrån IR:s iakttagelser i granskningar samt myndighetens vidtagna åtgärder bedömer
IR att den interna styrningen och kontrollen med rimlig säkerhet kan anses ha varit
betryggande under året.

Sammantagen bedömning
Energimyndigheten har en etablerad modell för intern styrning och kontroll och en
process för riskhantering, vilket gör att det med rimlig säkerhet går att bedöma att den
interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Generaldirektörens ställningstagande
Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit
betryggande under den period som årsredovisningen avser.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Eskilstuna den 22 februari 2019

Robert Andrén
Generaldirektör
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Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av
energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt,
konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Det innebär att vi:
•

tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till
hushåll, företag och myndigheter,

•

ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och
framtidens fordon och bränslen,

•

ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja
förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer,

•

deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen,

•

hanterar styrmedel som elcertifkatsystemet och handeln
med utsläppsrätter,

•

tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges
offciella statistik på energiområdet.

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

