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Generaldirektören har ordet
År 2021 var turbulent, inte minst på energimarknaderna både nationellt och globalt.
Höga energipriser i Europa belyser det bekymmersamma med ett beroende av såväl
fossila bränslen, som beroendet av tredje land för en trygg energiförsörjning. Läget
i Europa tryckte även upp svenska elpriser till rekordnivåer efter många år av mycket
låga priser och vi fick en släng av fossilberoendets baksidor.
Ett underskott av grön energi inom EU krockar med de av nödvändighet ökande klimat
ambitioner som måste till. De prisvariationer och marknadshändelser som vi upplevde
under 2021 visar tydligt hur viktigt det är med ett helhetsperspektiv i energiomställningen.
Och att omställningen måste ske tvärs över samhälls- och nationsgränser, inte minst
inom EU-samarbetet.
Samtidigt som priserna sätter energifrågorna högt upp på den politiska agendan, har de
lett till en alltför polariserad och förenklad debatt kring energiomställningen. I Sverige
vaknade ånyo debatten om enskilda kraftslag (läs vindkraft och kärnkraft) till liv. Fokus
behöver ligga på framtidens behov av energi i ett mer digitaliserat och elektrifierat
energisystem, i stället för på lösningar utifrån gårdagens system.
Elektrifieringen behövs för en i grunden hållbar samhällsomställning, vilket betyder att
mer elproduktion behöver säkras för att möta ökade behov. Målkonflikter kommer att
uppstå i omställningen, vilket också visas i vår och Naturvårdsverkets gemensamma
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. I vår analys av ökande och hållbar elektrifiering
identifierade vi betydelsen av välfungerande marknader, miljövärdering ur ett systemperspektiv och samexistens som nyckelfrågor att hantera, inte minst genom politiska
beslut.
Vår utredning om stöd till bio-CCS genom omvända auktioner visade att Sverige har
en möjlighet att bli en ledande nation inom negativa utsläpp. Vårt förslag till nationell
strategi för fossilfri vätgas visade på mycket stor potential till utsläppsminskningar.
Främst inom industrin, men även inom transportsektorn. Vi avslutade året med att
besluta om en satsning på 600 miljoner kronor för energiomställningens kompetensförsörjning. Motsvarande belopp satsas från lärosäten och forskningsinstitut och från
näringslivet. Syftet är att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft, inom såväl
elsystem och bioenergi som transporter, industriella processer och energisystem.
Det jag räknat upp är bara ett litet axplock av våra insatser under året som gått. De som
har gjort arbetet möjligt är alla skickliga medarbetare på myndigheten, som jag här med
stolthet vill rikta ett stort tack till. Tack för utmärkta och viktiga insatser under ytterligare
ett pandemipräglat år.

Robert Andrén
Generaldirektör
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Inledning
Denna årsredovisning är upprättad enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag (FÅB). Energimyndighetens resultatredovisning och finansiella
redovisning beskrivs i följande kapitel. Kapitlet Energimyndighetens uppdrag och roll
innehåller information om vårt uppdrag. Därefter följer vår resultatredovisning. Resultat
redovisningen inkluderar en analys och bedömning av Energimyndighetens resultat,
utveckling och kostnader, samt redogörelse för måluppfyllelse gentemot uppgifter och
uppdrag, där det är relevant. Vi redovisar ett urval av de väsentliga prestationer som
genomförts under året, och redovisar siffror för de tre senaste åren enligt reglerna i FÅB.
Från och med i år har resultatredovisningen en ny indelning, vilket tydliggörs på sidan 7.
Indelningen utgår från uppgifterna i Energimyndighetens instruktion och återrapporterings
kraven för årsredovisningen i regleringsbrevet. Med anledning av den nya indelningen har
kostnaderna för de två jämförelseåren räknats om.
För varje verksamhetsområde/kapitel redovisas Energimyndighetens totala kostnader,
uppdelat per delområde. Kostnaderna inkluderar direkta kostnader samt overhead
kostnader. En tabell med våra totala intäkter och kostnader per verksamhetsområde
redovisas på sidan 8.
En sammanställning av samtliga uppgifter i vår instruktion och vårt r egleringsbrev, samt
var i årsredovisningen dessa uppgifter redovisas återfinns i kapitlet Mål, återrapporterings
krav och regeringsuppdrag enligt regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag och
Uppgifter i instruktion, se sidorna 96–102. Vi redovisar även en sammanställning över
de utvärderingar som genomförts under året på sidan 103.
Kapitlet Avgiftsbelagd verksamhet innehåller information om budget och utfall för intäkter,
kostnader och resultat avseende Energimyndighetens avgiftsbelagda verksamhet för åren
2019–2021, enligt den indelning för återrapportering som framgår av budgeten för
avgiftsbelagd verksamhet i regleringsbrevet. I kapitlet Finansiell redovisning återfinns
de finansiella delarna, inklusive resultat- och balansräkning samt anslagsredovisning.
Årsredovisningens sista kapitel innehåller ett intygande om intern styrning och kontroll.
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Energimyndighetens uppdrag och roll
Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning
av energi i samhället och får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen
och årliga regleringsbrev. Vi 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.
Vår verksamhet ska bidra till de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, till
Sveriges 16 miljökvalitetsmål och till Sveriges energi- och klimatpolitiska mål, inklusive
mål för forskning och innovation inom energiområdet.
Vi bidrar med oberoende, trovärdig och relevant kunskap kring tillförsel och användning
av energi i samhället. Vi ger stöd till forskning och innovation som bidrar till omställningen av energisystemet. Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att
kommersialisera energiinnovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan
exporteras.
Energimyndigheten tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för
Sveriges officiella statistik på energiområdet. Vi arbetar för en trygg energiförsörjning
och hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. I vårt
uppdrag ingår även att delta i internationella klimatsamarbeten samt förmedla fakta om
effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.
Energimyndigheten är lokaliserad i Eskilstuna, förutom de två enheterna resurseffektiva
produkter och Testlab som är lokaliserade i Stockholm.
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Resultatredovisning 2021
Energimyndighetens resultatredovisning är indelad i sju verksamhetsområden. Varje verk
samhetsområde har ett eget kapitel. I kommande sju kapitel redovisas Energimyndighetens
uppdrag och resultat, som svarar mot uppgifter som framgår av instruktionen och reglerings
brevet. Under varje verksamhetsområde redovisar vi ett urval av väsentliga prestationer och
vad dessa lett till under året.

Hållbar och inkluderande arbetsplats

En myndighet i ständig förbättring

Utvecklad aktörssamverkan

Oberoende, trovärdig och relevant kunskap för en hållbar energiomställning

Utvecklad flexibilitet och robusthet i energisystemet

Innovativa lösningar på morgondagens utmaningar

Internationella samarbeten

Energimyndighetens totala intäkter och kostnader per verksamhetsområde finns redovisade
på sidan 8.
5%
20 %

Utvecklad aktörssamverkan

12 %

Oberoende, trovärdig
och relevant kunskap
Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
23 %

Innovativa lösningar

40 %

Internationella samarbeten

Figur 1. Verksamhetsområdenas andel av total kostnad under 2021 fördelat på fem v erksamhetsområden.
För Hållbar och inkluderande arbetsplats samt En myndighet i ständig förbättring avser kostnaderna
overhead som fördelas ut på övriga kapitel/verksamhetsområden, varav dessa inte syns i denna figur.
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Intäkter och kostnader
2021

Alla belopp i tkr

Fördelat på verksamhetsområden
Rapporterat utfall i
resultaträkningen

Utvecklad
 ktörssamverkan
a

Oberoende,
trovärdig och
relevant

Utvecklad
flexibilitet och
robusthet

Innovativa
lösningar

Internationella
samarbeten

28 575

75 186

210 968

143 419

100 084

Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter av anslag

558 232

Övriga intäkter
Kostnader

74 129

1 132

980

38 036

3 763

30 218

643 613

29 893

76 790

257 149

148 953

130 828

Uppbördsverksamhet
Intäkter

107 677

102 200

5 477

Överfört statsbudgeten

107 825

102 348

5 477

Transfereringar
Medel fr statsbudgeten

2 975 952

500

982 096

1 851 056

51 175

65

–735

36 469

15 376

2 898 282

565

879 985

1 860 055

157 677

Övriga intäkter
Kostnader

2020

Alla belopp i tkr

142 300

Fördelat på verksamhetsområden
Utvecklad
 ktörssamverkan
a

Oberoende,
trovärdig och
relevant

Utvecklad
flexibilitet och
robusthet

Innovativa
lösningar

Internationella
samarbeten

558 411

27 188

61 134

197 122

171 079

101 888

74 514

460

653

50 595

3 620

19 186

648 243

27 861

62 364

259 397

176 921

121 700

Rapporterat utfall i
resultaträkningen

Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Uppbördsverksamhet
Intäkter

110 539

103 989

6 550

Överfört statsbudgeten

110 391

103 841

6 550

1 076 646

1 624 435

16 425

69 216

49 354

1 195 090

1 734 406

244 636

Transfereringar
Medel fr statsbudgeten
Övriga intäkter
Kostnader

2 898 128

3 175 897

2019

Alla belopp i tkr

1 765

134 995
1 765

195 282

Fördelat på verksamhetsområden
Utvecklad
 ktörssamverkan
a

Oberoende,
trovärdig och
relevant

Utvecklad
flexibilitet och
robusthet

Innovativa
lösningar

Internationella
samarbeten

614 294

24 898

56 445

224 165

185 711

123 075

73 216

125

527

48 596

4 878

19 090

699 256

25 190

57 425

281 637

192 178

142 826

Rapporterat utfall i
resultaträkningen

Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Uppbördsverksamhet
Intäkter

13 503

7 454

6 049

Överfört statsbudgeten

13 503

7 454

6 049

1 519 289

–32 868

1 310 858

149 405

30 486

70 050

48 869

1 644 199

–2 068

1 356 892

289 375

Transfereringar
Medel fr statsbudgeten
Övriga intäkter
Kostnader

241 299

Tabell 1. För 2021 har Energimyndigheten ändrat indelning av årsredovisningen i nya verksamhetsområden som baseras på vår instruktion och
återrapporteringskraven i vårt regleringsbrev. För varje verksamhetsområde/kapitel redovisas Energimyndighetens totala kostnader, uppdelat per
delområde, förutom för kapitel Hållbar och inkluderande arbetsplats samt En myndighet i ständig förbättring. Anledningen är att dessa två kapitels
kostnader avser overheadkostnader som fördelas ut på övriga kapitel. Jämförelseår 2019 och 2020 har räknats om.
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Hållbar och inkluderande arbetsplats
En viktig framgångsfaktor för att Energimyndigheten ska nå uppsatta mål och leverera
uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är att vi är en attraktiv, inkluderande och
hållbar arbetsgivare. Därför är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och likabehandling
självklara områden att arbeta målmedvetet med, vilket vi har gjort under året. Arbetet som
rör de tvärsektoriella områdena inom Agenda 2030 och Energimyndighetens miljömål
redovisas också i detta kapitel.
Vid årets slut var antalet anställda 431. Det är en ökning om 30 personer jämfört med 2020.
Av dessa var 385 tillsvidareanställda och 405 medarbetare i tjänst. Andelen kvinnor
var 61 procent och andelen män 39 procent. I chefsgruppen är 67 procent kvinnor och
33 procent män. Energimyndighetens ledningsgrupp består av fem kvinnor och fyra
män. Utbildningsnivån är hög, med 90 procent akademiker. Medelåldern är 46 år.
Medelålder alla anställda vid Energimyndigheten

Kvinnor

2019

2020

2021

45

46

46

Män

46

47

47

Totalt

45

46

46

Tabell 2. Medelålder alla anställda vid Energimyndigheten 2019–2021, samt fördelning mellan kön.

Under året har vi identifierat indikatorer för uppföljning av vårt mål att vara en hållbar
och inkluderande arbetsplats. Vi kommer följa upp indikatorerna Attraktiv Arbetsgivar
index AVI1, Jämställdhetsindex JÄMIX2, Utländsk bakgrund3 samt hållbarhetsindikatorer
som ska ge svar på framdriften i arbetet med målet. Årets resultat framgår i kommande
avsnitt i detta kapitel.

Arbetsmiljö och hälsa
Vår arbetsmiljö har även under detta år påverkats av coronapandemin, med distans
arbete som följd för majoriteten av våra anställda. I det stora bedöms arbetsmiljön vara
bra enligt resultatet från de enkäter som genomförts under året. De flesta medarbetare
upplever att vi samarbetar bra och visar respekt för varandra. Medarbetarna har kunnat
utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och chefer har lyckats väl i kommunikation
och kontakt med medarbetarna. De områden som upplevts som mer utmanande har
handlat om svårigheten att få till återhämtning och tid för reflektion. Bland annat med
hänvisning till att frekvensen av mötesbokningar har ökat. Chefer har haft en över
representation av dessa upplevelser. Utmaningar har också handlat om att få till en

AVI visar hur attraktiv myndigheten är som arbetsgivare genom att beskriva arbetsvillkoren ur ett
medarbetareperspektiv.
1

JÄMIX ger svar på hur väl vi tar vara på kompetensen i organisationen oavsett kön samt hur jämställda
arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö som råder.
2

3
Nyckeltalen inom utländsk bakgrund visar hur personalstrukturen ser ut och även hur likabehandlingen
ser ut i organisationen.
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bra ergonomi hemma, rörlighet i vardagen samt behovet av det sociala samspelet med
kollegor. Några arbetsmiljöåtgärder under året har varit:
• föredrag om ergonomi
• stegtävling
• hemlån av kontorsutrustning
• ekonomiskt bidrag för att främja hemarbetsplatsen eller hälsan
• fortsatt utökning av friskvårdstimmar från tidigare en timme till två
• diskussioner och reflektioner om gemensamma förhållningssätt kring mötesoch kalenderhantering i chefsgruppen
• chefsutbildning om arbetsmiljö med syfte att kunskapssäkra kring arbetsmiljöansvaret
• utökat antal utbildningar i stressfri produktivitet under hösten.
I oktober inleddes en successiv återgång till kontoret, vilket även redovisas kort i kapitlet
En myndighet i ständig förbättring. Arbetet med hur framtidens arbetsplats kommer att
se ut har inletts under året och fortsätter år 2022. Arbetet ska resultera i riktlinjer som
reglerar distansarbete, kultur och arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning
Under året har vi genomfört en nollmätning av ett attraktivt arbetsgivaindex. Resultatet
visar att det finns bra förutsättningar för en god kompetensförsörjning baserat på följande
attraktionsvärden:
•

Tillsvidareanställningar

•

Medianlön

•

Lika chefskarriär

•

Tid för kompetensutveckling

•

Rörlighet nyanställda

•

Korttidssjukfrånvaro

•

Personalansvar

•

Långtidssjukfrånvaro

•

Avgångar.
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Attrahera och rekrytera
Till följd av utökade och nya uppdrag har vi under året sett en stor ökning av antalet
rekryteringar. Rekryteringsprocessen bedöms fungera väl även om verksamheten inte
hunnit tillsätta nya medarbetare i den takt som eftersträvats. Vi har under året anställt
72 medarbetare, 39 kvinnor och 33 män. I och med coronapandemin har p rocessen
huvudsakligen bedrivits med digitala möten vilket lett till effektivare hantering i urvals
processen. Dessutom har referenstagningen digitaliserats (Refapp) vilket lett till ytterligare
effektivisering och resursbesparing. Under året har vi även inlett arbetet med att granska
rekryteringsprocessen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att värna om likabehandling. När vi har analyserat och dragit slutsatser av granskningen planerar vi att
genomföra åtgärder.
Utveckla och behålla
Vi har genomfört aktiviteter för att behålla och utveckla kompetens i linje med kommande
utmaningar och mål. En effekt av insatserna är att 28 medarbetare har rört sig internt
under året, vilket är en ökning jämfört med 2020.
Under året har forumet Kompetenskompassen fått en väletablerad funktion i verksamheten.
Den bidrar med myndighetsövergripande dialoger och lösningar i flera förekommande
kompetensförsörjningsfrågor. Som ett led i att främja intern rörlighet har Kompetens
bryggan etablerats. Syftet är att ge möjlighet för medarbetare att anmäla sitt intresse
för utveckling inom andra arbetsområden via vårt intranät. Intresseanmälningarna i
Kompetensbryggan lyfts i Kompetenskompassen och matchas mot Energimyndighetens
kompetensbehov.
Även den nya mallen för utvecklingssamtal har blivit väl förankrad i verksamheten
och tillämpas. Mallen lägger extra fokus på vårt kompetensbehov och den individuella
utvecklingen.
Till följd av coronapandemin har en del utbildningar som krävt fysisk närvaro ned
prioriterats under året. Övriga har genomförts digitalt med goda resultat. Vi har prioriterat
att skapa bättre förutsättningar för tvärgående och goda samarbeten, såväl internt som
externt. Därför har flertalet medarbetare genomfört utbildning i samverkansledning,
vilket redovisas i kapitlet Utvecklad aktörssamverkan.

Avveckla och kompetensväxla
Under året har vi genomfört ett omfattande omställningsarbete för att ta vara på med
arbetares kompetenser i och med att Nationella regionalfondsprogrammet a vslutats.
Merparten av de kompetenser som vi haft i programmet har tillvaratagits inom andra
delar av verksamheten med ett tillfredsställande resultat. Detta gav oss tillfälle att pröva
ett nytt arbetssätt för omställning i skarpt läge, vilket har lett till v ärdefulla erfarenheter
för eventuella framtida omställningsbehov.

Sjukfrånvaro
Ledningsgruppen och Energimyndighetens centrala samverkansgrupp CESAM följer
utvecklingen av sjukfrånvaron. Efter en period med låga siffror för den totala sjuk
frånvaron har vi under 2021 återgått till liknande nivåer som innan pandemin.
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Sjukfrånvaro 2019–2021, procent
2019

2020

2021

Alla

2,8

2,5

2,9

Kvinnor

3,2

3,1

3,9

Män

2,3

1,5

1,4

–29 år

2,6

2,6

1,3

30–49 år

3,2

2,9

2,9

50– år

2,2

1,9

3,2

Långtidssjuka (andel av total sjukfrånvaro)

59

60,6

70

Långtidssjuka kvinnor (andel av långtidssjuka)

63

84

89

Långtidssjuka män (andel av långtidssjuka)

37

16

11

Tabell 3. Anställdas sjukfrånvaro.

Vi har observerat en höjd andel långtidssjukfrånvaro, och som ett led i vårt systematiska
arbetsmiljöarbete har åtgärder vidtagits. Ungefär 50 procent av långtidssjukskrivningarna
är arbetsrelaterade och resterande beror på andra (medicinska och kombinations-) orsaker.

Jämställdhet och likabehandling
Energimyndigheten arbetar för att öka jämställdheten i verksamheten och i energisektorn.
Enligt vår instruktion ska vi integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet och
främja jämställdhet vid fördelning av medel för forsknings- och innovationsverksamhet,
samt verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings-och innovationsverksamhet som vi finansierar, när det är tillämpligt (vilket redovisas i kapitel
Innovativa lösningar). Under året har vi bedrivit ett omfattande arbete med insatser
kopplade till såväl den internt beslutade likabehandlingsplanen som regeringens till
delade JiM-uppdrag (Jämställdhetsintegrering i myndigheter). Energimyndigheten har
även beslutat om en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering.

Uppdrag om jämställdhetsintegrering (JiM)
Energimyndigheten ingår i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering
i myndigheter, förkortat JiM. Målet är att deltagande myndigheter fortsätter att utveckla
sin kärnverksamhet så att den ännu bättre bidrar till att uppnå målen för jämställdhets
politiken. Under 2021 har Energimyndigheten redovisat en inriktning för vårt arbete
med att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.
Inriktningen konkretiserar vilka utfall och/eller prestationer som kommer att läggas till
i vår kommande verksamhetsplanering och som vi kommer att arbeta med under åren
2022–2025. På så sätt integrerar vi jämställdhet i vår ordinarie process för planering,
uppföljning och redovisning. Följande resultat kopplat till jämställdhet har vi sett i verksamheten under 2021:
• Jämställdhet är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. Inom Energimyndighetens pågående satsningar finns projekt som ska ge stöd till kommuner
i frågor som rör genus och jämställdhet i relation till transporter. Läs mer under
Innovativa lösningar, avsnittet Transportsystemet.
• Arbetet med att integrera jämställdhet inom vårt arbete med forskningsfinansiering
har fortsatt under 2021. Obligatoriska frågor om jämställdhet samt köns- och genus
perspektiv ställs nu till alla som söker medel för forskning, innovation och affärs
utveckling. Detta arbete redovisas inledningsvis i kapitlet Innovativa lösningar.
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• Jämställdhet lyfts som ett prioriterat område vid etablering av samarbetsavtal med
värdländer och upphandling av aktiviteter under Artikel 6 i Parisavtalet. Stärkandet
av kvinnor är särskilt prioriterat och området har initierats via en behovsanalys i
Dominikanska Republiken i samarbete med WOCAN. Läs mer under Internationella samarbeten, avsnittet Sveriges program för internationella klimatinsatser.
• Energimyndigheten följer årligen upp hur jämställdheten inom energisektorn
utvecklas i vår uppföljning av de energipolitiska målen. Vårt arbete med Energi
indikatorer redovisas i kapitlet Oberoende, trovärdig och relevant kunskap, avsnitt
Utredningar, uppföljningar och prognoser.
• Vi har ställt krav på jämställdhet i samband med upphandling av insatser för
kommersialisering av energiinnovationer och av energikonsulter.

Kunskaps- och kvalitetssäkring i verksamhetens styrning
Utbildning av chefer har genomförts för att kunskapssäkra om jämställdhet och JiMuppdraget, men även i andra likabehandlingsämnen som mångfald och tillgänglighet.
Verksamheten har även påbörjat en granskning av styrande dokument och utvalda
processer för att hitta källor till ojämställdhet eller annat missgynnande. Kunskaps
inhämtningen och granskningarna har lett till en ökad medvetenhet om hur vi kan
identifiera strukturer och beteenden som annars kan passera utan reflektion.
Främja likabehandling
För att motverka diskriminering och främja likabehandling arbetar vi systematiskt med
att kartlägga och analysera verksamheten utifrån lagstiftningens sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Vi söker aktivt åtgärder
för att förebygga och förbättra verksamhetens framdrift i frågorna. I kartläggningen
av utländsk bakgrund identifierades bland annat att andelen medarbetare med utländsk
bakgrund är lägre än snittet i landet. Vi har därför ökad fokus på detta i vårt arbete med
aktiva åtgärder.
I kartläggningen av Jämställdhetsindexet JÄMIX är helhetsbedömningen att jämställdhet
inom såväl arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter råder. Förbättrings
observationer har gjorts i områdena andel jämställda yrkesgrupper samt lång sjukfrånvaro
som tas om hand i det systematiska likabehandlings- och arbetsmiljöarbetet. Följande
områden är kartlagda i JÄMIX:
•

Andel jämställda yrkesgrupper

•

Ledningsgrupp

•

Lika chefskarriär

•

Skillnad i lön

•

Skillnad i lång sjukfrånvaro

•

Skillnad i uttag av föräldradagar

•

Skillnad i sysselsättningsgrad

•

Skillnad i andel tillsvidareanställda

•

Aktivt arbete.
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Insatser för att motverka löneskillnader mellan kvinnor och män
Under året har vi genomfört en grundligare lönekartläggning för att kvalitetssäkra arbets
gången och relevans i resultatet. Inga osakliga löneskillnader hittades. Frågor som följer
med oss från tidigare kartläggningar är hur vi kan påverka vissa grupper som överrepresenteras av kvinnor eller män med kompetenser som i olika grad finns att tillgå på
marknaden och därmed påverkar lönenivån och eventuella skillnader. Vi har under året
tagit fram principer för Energimyndighetens lönesättning. De tydliggör bevakningen av
jämställdhetsperspektivet som ska beaktas över tid.

Miljömålsarbetet
Enligt Energimyndighetens instruktion ska vi verka för att riksdagens generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som har fastställts uppnås. Vid behov ska vi också
föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Energimyndigheten stödjer de målansvariga
myndigheterna i uppföljningen av miljökvalitetsmålen kring frågor som kopplar till
energisektorn.
Arbetet med miljömålen på Energimyndigheten är integrerat i kärnverksamheten.
Miljömålssamordnarna på Energimyndigheten har en vägledande roll för att relevanta
miljömål beaktas i våra olika uppdrag. En kartläggning av hur Energimyndighetens
verksamhet påverkar miljömålen och en miljömålsplan upprättades 2016 som ett led
inom ett särskilt regeringsuppdrag. Vi har genomfört fördjupade m
 iljömålsanalyser
inom flera uppdrag och egeninitierade projekt i enlighet med miljömålsplanen. Energi
myndigheten har för avsikt att fortsätta tillämpa arbetssättet och identifiera lämpliga
miljöanalyser i enlighet med miljömålsplanen.

Deltagande i Miljömålsrådet
Under 2021 har Energimyndigheten deltagit aktivt i arbetet inom Miljömålsrådet. Energi
myndigheten driver programområdet Hållbar elektrifiering med målsättningen att analysera
hur elektrifieringen framöver kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt
och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälso
påverkan. Under 2021 publicerade Energimyndigheten rapporten Framtidens elektrifierade
samhälle – analys för en hållbar elektrifiering, inom ramen för programområdet. Under
hösten har även ett strategiskt arbete startat. Syftet är att ta fram åtgärdsförslag för en
hållbar elektrifiering. Läs mer i kapitlet Oberoende, trovärdig och relevant kunskap för
en hållbar energiomställning.
Energimyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en Nationell strategi
för en hållbar vindkraftsutbyggnad i samverkan med berörda myndigheter. Strategin redovisades i början av januari 2021. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen
genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av v indkraft sker på ett
hållbart sätt. Läs mer i kapitlet Utvecklad flexibilitet och robusthet i energisystemet.
Utöver detta har Energimyndigheten deltagit inom programområdena Ramverk för
nationell planering, Staten går före, samt Styrmedel för hållbar konsumtion.
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Arbete med Agenda 2030
Agenda 2030 innebär ett förtydligande av begreppet hållbart energisystem och därmed av
Energimyndighetens uppgift. Arbetet med Agenda 2030 påverkar hela Energimyndighetens
verksamhet och alla medarbetare. En kartläggning visar att Energimyndigheten har
påverkan på samtliga 17 mål men särskilt följande åtta mål.
JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA
STÄDER OCH
SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION
OCH PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

Inom Energimyndigheten arbetar vi sedan flera år tillbaka med att utveckla våra arbetssätt för att stärka vår förmåga att bidra till målen i Agenda 2030, bland annat genom att
samverka med andra aktörer. Under 2021 har Energimyndigheten arbetat med att ta fram
indikatorer för vårt hållbarhetsarbete och har även tagit fram en rapport för uppföljning
av hållbarhet. Vi har beslutat om en uppdragsbeskrivning för en intern hållbarhetsgrupp
som ska ge stöd och samordning i arbetet med att integrera hållbarhet. Nedan redovisas
några exempel på resultat från 2021 års verksamhet som har koppling till de åtta globala
hållbarhetsmål som vi har störst påverkan på (varav resultat med koppling till mål 5
Jämställdhet redovisas under avsnittet Jämställdhet och likabehandling tidigare i detta
kapitel):
• Mål 7 Hållbar energi för alla
Vårt uppdrag som helhet har koppling till mål 7. Under 2021 har vi bistått med
EU-samordning och förhandlingsarbete i samband med implementeringen av
det omarbetade energieffektiviseringsdirektivet och förnybartdirektivet. Läs mer
i kapitlet Internationella samarbeten, avsnitt Strategiskt inflytande i internationell
klimatpolitik.
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Utveckling av samarbetsavtal och upphandling av aktiviteter under Artikel 6 i
Parisavtalet belyser vikten av att aktiviteter ska respektera mänskliga rättigheter
och säkerhet på arbetsplatsen. Läs mer i kapitlet Internationella samarbeten,
avsnitt Strategiskt inflytande i internationell klimatpolitik.
• Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Projekt som tilldelats medel inom forskningsprogrammet Industrins energi
användning har hittills resulterat i att fem projektresultat implementerats
i industrin. Läs mer i kapitlet Innovativa lösningar, avsnittet Temaområde
Industri.
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• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Energimyndigheten bistår Rådet för hållbara städer för att bidra till att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Rådets fokus är att stärka
kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och
samhällen. Läs mer i kapitlet Utvecklad aktörssamverkan, avsnitt Samverkan
i praktiken.
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara batterier är en nyckelteknik för elektrifieringen, i synnerhet för att nå
fossilfrihet inom energi- och transportsystemen. Läs mer i kapitlet Innovativa
lösningar, avsnitt Temaområde Transportsystemet.
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Vi har gett ekonomiskt bidrag till multilaterala initiativ som arbetar för att skapa
klimataktiviteter samt utveckla marknaden med utsläppreduktionsenheter. Läs
mer i kapitlet Internationella samarbeten, avsnittet Sveriges program för internationella klimatinsatser.
• Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
Energimyndigheten arbetar med att utveckla pilotaktiviteter under Parisavtalets
Artikel 6 och att signera samarbetsavtal med värdländer för att göra klimat
aktiviteter. Det första samförståndsavtalet tecknades med Ghana under COP26.
Läs mer i kapitlet Internationella samarbeten, avsnitt Sveriges program för
internationella klimatinsatser.
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En myndighet i ständig förbättring
Energimyndighetens verksamhet förändras kontinuerligt i och med nya uppdrag och
styrmedel. Vi arbetar löpande med att skapa arbetssätt som både gör oss flexibla och
skapar förutsättningar för att leverera med hög kvalitet. Här redovisar vi några centrala
områden och prestationer för att åstadkomma detta.

Strategi för digitalisering samt nya IT-stöd och arbetssätt
Under året har en strategi för digitalisering arbetats fram. Strategin syftar till att möta
målen för den offentliga förvaltningen i regeringens digitaliseringspolitik. Strategin för
digitalisering ska vara ett stöd i planeringsprocessen och vid start av nya projekt.
Vi har även tagit fram och infört nya arbetssätt och IT-stöd för f orskningsverksamheten.
Under april öppnade vi det nya ärendehanteringssystemet för utlysningar för våra sökande.
Vi bedömer att systemet bidrar till en mer effektiv handläggning och utgör ett mer
ändamålsenligt IT-stöd för de sökande. IT-stödet bidrar också till en ökad transparens
i vår handläggning av utlysningar.

Effektivare styrning mot målen
Under 2021 har Energimyndigheten implementerat en ny styrmodell för att ge en tydligare
styrning mot Energimyndighetens mål. Den nya indelningen av vår årsredovisning är
en del av detta arbete. Vi har också etablerat en utvecklingsportfölj för de uppdrag och
projekt som kopplar både till utveckling av arbetssätt och IT-stöd. Vi utvecklar principer
för prioritering i portföljen för att säkerställa att vi prioriterar rätt saker i rätt tid. Den
nya styrmodellen och utvecklingsportföljen bidrar till bättre förutsättningar för god
intern styrning och kontroll, och att vi kan nå våra mål på ett effektivt sätt.

Rättssäker och trovärdig myndighetsutövning
Under 2021 har Energimyndigheten fortsatt att utbilda medarbetarna i förvaltningskunskap
och informationssäkerhet för att ytterligare stärka kunskapsnivån inom offentlighet och
sekretess. Utbildningarna bidrar till en ökad kunskapsnivå och trygghet bland våra
medarbetare, och till en stärkt rättssäkerhet.

Energiutblick 2021 och resultatkommunikation
Under året genomfördes Energiutblick, som är Energimyndighetens återkommande
konferens och mötesplats för energi- och klimatfrågor. Konferensen genomfördes
digitalt i form av en direktsänd tv-produktion där deltagare gavs möjlighet till inter
aktivitet. Utvärderingen av konferensen pekar på att den är en central kunskapsarena
och en mycket viktig mötesplats för att blicka både bakåt och framåt på de möjligheter
och utmaningar vi står inför. Energiutblick var ett välbesökt och uppskattat evenemang.
I utvärderingen framkom även att det digitala formatet uppfattas som mer inkluderande,
bland annat på grund av att det underlättade för deltagande oavsett exempelvis geografisk
hemvist. Det digitala formatet är även bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv då både
talare och åhörare inte behöver resa.
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Under året har vi bland annat utvärderat vår metod för resultatkommunikation i syfte
att fortsätta förbättra hur vi kommunicerar verksamhetens resultat på ett systematiskt
sätt. Exempel på kommunicerade resultat för året är resultatartiklar på vår webbplats
kopplade till Energisteget och Nationella regionalfondsprogrammet.4

Fortsatt hantering och påverkan av coronapandemin
Energimyndigheten har bevakat coronapandemins utveckling under året och följt expert
myndigheternas rekommendationer och allmänna råd. I syfte att minska smittspridningen
har vi fortsatt att se över våra lokaler när den fysiska närvaron ökade. En viktig del
i åtgärderna har varit att större delen av våra medarbetare har fortsatt arbeta på distans
enligt regeringsuppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som
arbetar hemifrån. Energimyndigheten har under året följt pandemins utveckling för att
snabbt kunna vidta åtgärder vid ett förändrat läge. När restriktionerna lättades under
hösten hade vi en kontrollerad och successiv återgång till våra lokaler i syfte att undvika
trängsel och smittspridning. I december ändrade Energimyndigheten sin inriktning på
nytt i enlighet med regeringens uppdrag att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga
myndigheter.
I egenskap av beredskapsmyndighet har vi genomfört särskild samverkan med berörda
aktörer för att säkerställa funktionen av samhällsviktig verksamhet med bäring på energi
frågorna, vilket redovisas ytterligare i kapitlet Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet, avsnitt Trygg energiförsörjning.

4

https://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/
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Utvecklad aktörssamverkan
Att leda energiomställningen innebär i många fall att leda i samverkan med andra aktörer,
eller att sätta frågor på̊ agendan som andra aktörer har ett ägarskap över. För att stärka
Energimyndighetens samverkan med andra aktörer har en nod för aktörssamverkan
bildats, vars huvudsyfte är att utveckla arbetssätt och metoder för vår a ktörssamverkan.
Ett viktigt uppdrag för noden är att etablera processer för aktörssamverkan som kan
följas upp avseende verkningsgrad och framgång i samverkansarbetet. Genom att
stärka vår interna samverkan kan lärande och erfarenhetsutbyte mellan satsningar
på Energimyndigheten förbättras. Detta ökar också möjligheterna att hitta och nyttja
synergier, att säkerställa att insatser går i linje med varandra och fungerar som en del i
en helhet. Genom en effektivare involvering av externa aktörer kan Energimyndighetens
satsningar bli än mer effektfulla och få bättre genomslag.
Kostnader per delområde
Delområde
Ökad förmåga till samverkan
Ökad samverkan inom prioriterade områden

2019

2020

2021

1

1

2

-

-

-

Samverkan i praktiken

25 189

27 860

29 891

Summa

25 190

27 861

29 893

Tabell 4. Kostnader per delområde inom Utvecklad aktörssamverkan. Ökningen för 2020 och 2021 avser främst
uppdragen gällande CCS, dels nationellt centrum för bio-CCS, dels uppdrag att lämna förslag på hur ett system för
bio-CCS kan utformas.

Ökad förmåga till samverkan
För att stärka kompetensen inom aktörssamverkan har den interna utbildningen Att leda
i samverkan genomförts vid tre tillfällen under 2021 med sammanlagt 40 deltagare.
Deltagare var medarbetare som är involverade i uppdrag där samverkan med externa
aktörer är en viktig del.
Vår samverkan med externa aktörer underlättas av ett internt nätverk med samverkansledare. De samverkansledare som under året utbildats i Att leda i samverkan utgör ett
nätverk av personer som nu kan arbeta mer systematiskt med extern samverkan i sina
uppdrag. Samtidigt finns ett antal erfarna medarbetare som sedan länge samverkat med
externa aktörer. En ambition för noden för samverkan är att samla alla medarbetare
som arbetar med samverkan för att lära av varandra genom utbyte av erfarenheter
och kunskaper kring samverkansledning samt att hålla koll på och koordinera Energi
myndighetens olika samverkansprojekt.
Under 2021 har två insatser påbörjats för att kartlägga hur vår samverkan med externa
aktörer ser ut:
• En masteruppsats om aktörssamverkan på Energimyndigheten pågår under
hösten 2021, inom Environmental Communication and Management på SLU,
med redovisning i januari/februari 2022. Uppsatsen ska belysa möjligheter
och hinder för aktörssamverkan inom några av våra verksamhetsområden och
bygger på intervjuer med såväl interna som externa samverkansparter.
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• En lärandehandbok för aktörssamverkan har tagits fram under hösten 2021 med
utgångspunkt i erfarenheter från Energimyndighetens medverkan i olika typer
av samverkansprogram och projekt. Syftet med lärandehandboken är att vara
ett stöd för medarbetare på Energimyndigheten som ska leda och medverka
i samverkansprocesser och projekt med externa aktörer. Lärandehandboken
kan läsas som inspiration för tankesätt, förhållningssätt och metoder som det
finns goda erfarenheter av, och ger förutsättningar för ett gemensamt språk och
gemensamma begrepp. Lärandehandboken innehåller beskrivningar av olika
processer, metoder och verktyg, och kommer att presenteras i mars 2022.

Ökad samverkan inom prioriterade områden
I verksamhetsplanen för 2021 var fem insatser, som ska stärka den systematiska aktörssamverkan, prioriterade:
• Hållbara och smarta städer samt Klimatkontrakt 2030. Detta redovisas i avsnittet
Samverkan i praktiken i detta kapitel, samt i kapitlet Innovativa lösningar.
• Regeringsuppdraget att utveckla en myndighetssamverkan för en hållbar europeisk
värdekedja för batterier, som redovisas i avsnittet Samverkan i praktiken nedan.
• Export- och investeringsfrämjande. Detta arbete redovisas i kapitlet Internationella
samarbeten.
• Uppdrag att etablera ett nationellt centrum för CCS, som redovisas i avsnitt
Samverkan i praktiken i detta kapitel.
• Energimyndighetens bidrag till EU:s IPCEI-arbete, i avsnittet Temaområde
Transportsystemet i kapitlet Innovativa lösningar.

Samverkan i praktiken
Samverkan är en viktig arbetsform i stora delar av vår verksamhet. Huvudsakligen
redovisas verksamheten i andra kapitel, som till exempel Trygg energiförsörjning, Sam
verkan med andra forskningsfinansiärer eller Nationella regionalfondsprogrammet. I det
här avsnittet redovisar vi ett urval verksamheter där samverkan utgör en särskilt viktig del.

Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar batterivärdekedja
Hösten 2020 gav regeringen Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geo
logiska undersökning i uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges del
i en hållbar europeisk värdekedja för batterier (benämns Batteriuppdraget). I februari
2021 levererade myndigheterna en analys av handlingsförslagen i Strategi för fossilfri
konkurrenskraft – en hållbar batterivärdekedja5 (Batteristrategin) som tagits fram av
Fossilfritt Sverige. Några av slutsatserna från delredovisningen:
• Nya mineraler och råvaror behöver brytas på ett hållbart sätt och tillföras batterivärdekedjan tills tillräckligt med material är i omlopp för att uppnå cirkularitet.
• Incitamenten behöver stärkas för att marknadens aktörer ska bidra till en mer
cirkulär och hållbar värdekedja genom spårbarhet, design, användning, insamling,
återvinning och återanvändning. Det behövs ambitiösa mål för en ökad material
effektivitet inklusive återvinning parallellt med ett resurseffektivt och hållbart
uttag av råvaror.
5

Fossilfritt Sverige. Strategi för en hållbar batterivärdekedja. 2020.

20

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2021

• Kompetensutveckling är en nyckelfråga för varje del i batterivärdekedjan, inte
minst för att bidra till att bibehålla och utveckla svensk konkurrenskraft och
skapa arbetstillfällen.

Sektorsstrategier för energieffektivisering
Arbetet med att formulera sektorsstrategier har genomförts i nära samverkan och dialog
med branschaktörer och andra myndigheter. Strategiernas huvudsakliga syfte är att bidra
till att nå det nationella energieffektiviseringsmålet. Sektorsstrategierna är synteser
som speglar det rådande kunskapsläget, samhällsaktörernas synpunkter och Energi
myndighetens samlade kunskap och erfarenhet gällande resurseffektiv energianvändning
inom respektive sektor. De ger vägledning om vilka strategiska områden och avgörande
frågor som är viktiga att prioritera för att bidra till att nå energieffektiviseringsmålet
till 2030.
Energimyndigheten främjar samverkan kopplat till sektorsstrategierna genom att skapa
plattformar för aktörer att samarbeta över sektorsgränserna i form av regionala strategi
noder. Vi vill bygga gemensam kunskap och utveckling genom att delta i dialog med
sektorernas aktörer och stödja med förstudier som bidrar till ökad kunskap om möjligheter
med och utveckling av gemensamma projekt.
De effekter som redan nu kan redovisas av den samverkan som sker inom ramen för
sektorsstrategierna, är ett ökande intresse från aktörer att delta i sektorsövergripande
dialoger för att skapa gemensamma projekt som stimulerar energieffektivitet och tillväxt.
Effekterna på det nationella energieffektiviseringsmålet kommer att visa sig på längre sikt.
Strateginoder
I arbetet med sektorsstrategierna har samverkansformen strateginoder etablerats. Syftet
med aktörssamverkan i strateginoder är att stimulera samverkan över sektorsgränserna.
Genom att samla kraften hos aktörer i de fem sektorerna, kan vi hitta en gemensam
riktning i insatserna som krävs för att nå det nationella energieffektiviseringsmålet. Idag
finns sju strateginoder med totalt mer än 100 aktörer som representerar alla fem sektorer.
Under året har strateginodernas aktörer arbetat med att utveckla samverkansformen
i dialog med Energimyndigheten. De har också medverkat på Energimyndighetens
konferens Energiutblick för att visa upp de positiva samhällseffekterna av energidriven
näringslivsutveckling och systemintegration. De har också medverkat till genomförandet
av en konferens, med temat Vätgas i ett systemperspektiv.
Uppföljning av åtgärder inom sektorsstrategierna
För att kunna följa upp olika åtgärders effekt på energieffektiviseringsmålet har en studie
föreslagit hur aktörer kan använda sina ordinarie v erksamhetsindikatorer för ä ndamålet.
Studien har utgått från åtgärder som aktörerna genomför inom sektorsstrategiernas
strateginoder för att följa upp och redovisa effekter på energieffektiviseringsmålet.

Behovsägarnätverk
Energimyndighetens behovsägarnätverk inom flerbostadshus (Bebo), lokaler (Belok),
småhus (Besmå) och regionalt hos byggentreprenörer (Lågan) utgör ett centralt styrmedel
för resurseffektiv energianvändning inom bebyggelse. Nätverken samlar behovsägare
och ledande expertis. Tillsammans utvecklar de idéer och uppslag för forskning och
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utveckling med utgångspunkt i de problem som fastighetsägare och byggsektorns aktörer
upplever. Nätverkens aktörer utvecklar även tekniska lösningar, verktyg och metoder
som demonstreras och sprids på marknaden.
I Energimyndighetens arbete med sektorsstrategi för resurseffektiv bebyggelse utgör
nätverken en central del av de tematiska fördjupningsområdena. Nätverken är en direkt
kanal till fastighetssverige, lokalt och regionalt.
Under 2021 har beställarnätverket för lokalfastigheter startat upp ett nytt fördjupningsområde, Energieffektiva vårdlokaler. Intresset från regioner och privata vårdgivare
är stort och i ett inledande skede står erfarenhetsutbyte i fokus. Vid höstens möte
medverkade 16 av 21 regioner.
Nätverket för energieffektiva byggnader (Lågan) har under de senaste elva åren arbetat
med sex regionala nätverk för att stärka samverkan mellan lokala behovsägarnätverk.
Samverkan och erfarenhetsutbyte skapas genom gemensamma projektidéer för energi
effektivisering som förverkligas i lokala projekt, där kontinuerligt erfarenhetsutbyte sker
på nationell nivå. Tre av de regionala nätverken är också strateginoder och hanterar
frågor om hur bebyggelsen kan bidra med nyttor i ett lokalt energisystem. Mot bakgrund av pågående arbete i noderna har BeBo och Belok fördjupat arbetet med hur
aktörssamverkan för området Smarta stadsdelar kan utvecklas. Under året arrangerades
aktiviteter i samverkan mellan nätverken på nationell och regional nivå. Syftet var att
kanalisera och sprida resultat och kunskap vidare mellan de nationella nätverken och
de regionala nätverkens aktörer.

Samverkan för att främja CCS
Energimyndigheten fick i slutet av december 2020 i uppdrag av regeringen att vara ett
nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon Capture and Storage,
CCS). Efter att vi gjort en förstudie om centrets organisering har det organiserats och
bemannats. Studien konstaterar att flera av centrets uppgifter redan idag utförs av Energi
myndigheten i skilda delar av organisationen. Eftersom de centrala frågorna och arbetsuppgifterna väntas variera över tid, kommer personer från olika avdelningar knytas till
centret på kortare eller längre tid. Denna organisation bedöms leda till effektivt arbete
och god samordning internt.
Nationellt centrum har under 2021 inlett samverkan med utpekade myndigheter och
arbetat med att ta fram ett förslag till avtal med Norge så att Sverige kan exportera
koldioxid till Norge för permanent lagring under norsk havsbotten. Andra viktiga uppgifter för det nationella centrumet har varit omvärldsbevakning och att utreda eventuella
legala hinder för lagring av svensk koldioxid i annat land.
Med utgångspunkt i vägvalsutredningen (SOU 2020:4) fick Energimyndigheten
i regleringsbrevet för budgetår 2021 i uppdrag att lämna förslag på hur ett system
för driftsstöd för bio-CCS (avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara
källor) kan utformas. I detta sammanhang har en omfattande aktörssamverkan med
industrier och energibolag pågått under året. Slutredovisningen lämnades in till
Miljödepartementet i november 2021.6

Energimyndigheten. Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS.
ER 2021:31.

6

22

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2021

Gotland – en pilot för ett hållbart energisystem
Energimyndigheten har ett uppdrag att verka för att Gotland ska gå före resten av Sverige
i omställningen till ett hållbart energisystem, utifrån energipolitikens tre grundpelare:
försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Inom regeringsuppdraget
togs en färdplan fram år 2019. Uppföljningen av befintliga åtgärder inom färdplanen
har fortsatt under året. Hur arbetet inom åtgärderna fortskrider uppdateras r egelbundet
på Energimyndighetens webbplats. Under året har huvudsakligt fokus varit att hitta
lämpliga former för samverkan mellan Energimyndigheten, Region Gotland och Läns
styrelsen Gotlands län.
Tre utlysningar har genomförts inom Energipilot Gotland år 2021. Inom dessa beviljades
medel till nio projekt. Målgruppen för utlysningarna var små och medelstora företag,
med inriktning på utvecklings- och demonstrationsprojekt för ett transporteffektivt
samhälle och ett robust elsystem. Syftet med insatsen är att accelerera omställningstakten
på Gotland och de är kopplade till en åtgärd i färdplanen (initiativ för omställning till
en fossilfri transportsektor på Gotland).
Energimyndigheten har under årets första sex månader även gett stöd till v erksamheten
inom Energicentrum på Gotland, som är en annan åtgärd inom Färdplan Gotland. Energi
centrum arbetar med att höja den allmänna kunskapsnivån om energifrågor på Gotland
och samtidigt accelerera energiomställningen med siktet inställt på ett helt förnybart
energisystem 2040.

Intern nod för hållbara och smarta städer och samhällen
Inom Energimyndighetens verksamhet pågår många aktiviteter med koppling till
hållbara städer. Det rör såväl forsknings- och innovationssatsningar som demonstration
och kommersialisering, projekt- och kunskapsstöd samt nätverk och samverkan med en
mängd olika aktörer. För att samordna arbetet har under året en tvärgående nod för hållbara och smarta städer och samhällen formats internt på Energimyndigheten. Genom
den interna samverkan har lärandet och erfarenhetsutbytet mellan olika satsningar på
Energimyndigheten förbättrats, vilket också bidragit till snabbare kontaktvägar samt
underlättat synergier. Detta bidrar till en effektivare resultatspridning och kunskapsstöd i samverkan med externa aktörer, men också till att Energimyndigheten på ett mer
systematiskt sätt fått kunskap om vilka delar som behöver utvecklas för att ytterligare
stötta aktörerna i deras arbete.
Noden har två övergripande syften, nämligen att utveckla och stärka Energimyndighetens
interna samverkan kring hållbara och smarta städer och samhällen, samt att fungera som
en plattform för strategiska vägval inom området. Samverkansarbetet syftar även till att vi
ska bli mer strategiska och transparenta, och öka effektiviteten i vårt arbete på området.

Klimatkontrakt 2030
Energimyndigheten är en av fyra myndigheter som i december 2020 signerade Klimat
kontrakt 2030 tillsammans med nio kommuner och programkontoret för det strategiska
innovationsprogrammet Viable Cities (arbetet med Viable Cities redovisas även i
avsnittet Temaområde Hållbart samhälle i kapitlet Innovativa lösningar på morgon
dagens utmaningar). Klimatkontrakt är ett nytt verktyg inom Viable Cities, med syfte
att skapa transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030
med ett gott liv för alla inom planetens gränser. I avtalet har myndigheterna åtagit sig
att stödja kommunernas klimatomställning.
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Under året har Energimyndigheten tagit initiativ till samverkan i en m
 yndighetsgemensam
arbetsgrupp med representanter från de myndigheter som signerat Klimatkontrakt 2030:
Formas, Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Under hösten anslöt även
Trafikverket sig till gruppen. Arbetsgruppen fungerar som ett innovationsteam som arbetar
både med översyn av myndigheternas åtaganden inför 2022 och med att utveckla och
driva det gemensamma arbetet framåt för att underlätta städernas klimatomställning.
I december 2021 signerades den nya versionen av Klimatkontrakt 2030 av de nio
städerna, de fem myndigheterna och Viable Cities programkontor. Samtidigt signerade
ytterligare 14 nya kommuner en avsiktsförklaring.
Myndigheternas samverkan har under året lett till en tydligare gemensam bild av
myndigheternas roll i Klimatkontrakt 2030 och vilka samverkansinsatser som fortsatt
behöver utvecklas, som till exempel samordnad finansiering och kunskapsstöd samt
policyutveckling.

Rådet för hållbara städer
Energimyndigheten bistår Rådet för hållbara städer för att stärka statlig samverkan,
och skapa förutsättningar för kommunerna att utveckla levande och hållbara städer
och samhällen. Energimyndigheten bidrar på ett effektivt sätt till rådets gemensamma
arbete, tack vare vår egen samverkan inom noden för hållbar stadsutveckling.
Under året har Energimyndigheten ansvarat för att ta fram en gemensam förstudie7 som
kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att från nationell nivå stärka kommunernas
arbete med omställningen. Förstudien belyser kommunernas hinder och behov av att
ta del av finansiella stöd, kunskapsstöd och andra stöd kopplade till hållbara städer och
samhällen. Förstudien redogör också för myndigheternas möjligheter att möta dessa
behov. I förstudien rekommenderas ett antal åtgärder för att utveckla koordineringen av
finansiella medel, kunskap och annat stöd från den nationella nivån för att underlätta
för aktörer på lokal nivå att nyttja stödet och skynda på omställningen.
I samband med Regeringskansliets utvärdering av rådet8 har Energimyndigheten lyft
fram behovet av ett fortsatt råd som har ett tydligare uppdrag, förändrade arbetssätt och
utökade resurser för att stödja omställningen till hållbara städer.
Under året har rådets aktörer ökat sitt fokus på att leverera innehåll i form av a rtiklar,
vägledning och stöd till rådets webbplats hallbarstad.se i syfte att nå ut till den primära
målgruppen. Energimyndigheten har paketerat och synliggjort lärdomar och erfarenheter
från olika stads- och samhällsutvecklingsprojekt runt om i Sverige. Vi har också genom
myndighetssamverkan i rådet bidragit med kunskap i utformningen av det nationella
programmet för hållbar urban utveckling inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
2021–2027.
Rådet har blivit partner till EU-kommissionens initiativ New European Bauhaus (NEB)
och bjudit in svenska aktörer att dela med sig av inspel till initiativet. Energimyndigheten
har även bidragit till Boverkets koordineringsuppdrag inom NEB. Kunskap om initiativet
har spridits till berörda aktörer och Energimyndigheten har synliggjort satsningar som
WSP. Nationell samordning av finansiering och kunskap inom hållbara städer och samhällen – en
samverkansåtgärd inom Rådet för hållbara städer. 2021.
7

8

Utvärdering av Rådet för hållbara städer. Fi2021/02275-1
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är möjliga att använda för att öka det nationella genomslaget, exempelvis genom att
efterfråga projektförslag som förenar energiomställning med initiativets inriktning
på hållbarhet, inkludering och estetik.9 Energimyndigheten har även varit delaktig i
utformandet av utlysningen för att ta fram idéskisser för sex norrlandskommuner som
ska stödja en utveckling av goda livsmiljöer som människor vill leva och bo i, där energiomställning och minskad klimatpåverkan är en integrerad del i samhällsutvecklingen.

Medverkan i Tillväxtverkets regeringsuppdrag inom regional utveckling
Energimyndigheten är en samverkanspart i Tillväxtverkets regeringsuppdrag inom hållbar
regional utveckling. I den rollen bidrar vi med sakkunskap i myndighetsnätverket samt
till regionala aktörer.
Länsstyrelserna och regionerna har under året fått erbjudande att få ta del av Energi
myndighetens sakkunskap när de tar fram regionala planer och strategier. Vår m
 edverkan
i arbetet har bidragit till att energifrågan beaktas i högre grad. Under året har Energi
myndigheten deltagit i två sessioner för inspel. Dessa två var de första f allstudierna och
dessa tillfällen har därefter utvärderats av Tillväxtverket. Resultatet från den gemensamma utvärderingen visar bland annat att tillfället gav regionerna möjlighet att utveckla
sin hållbarhetshandbok ytterligare. Andra delar som ingår i uppdraget är:
• Miljödriven näringslivsutveckling: En utbildning i cirkulär ekonomi genomfördes
av Chalmers Industriteknik (CIT) där målgruppen var regionala aktörer med
tillväxtansvar. Utvärderingen visade att utbildningen var uppskattad, den gjordes
därför om till en webbversion i syfte att öka flexibiliteten för när utbildningen
genomförs och därmed nå fler i målgruppen. Energimyndighetens erfarenheter
från det Nationella regionalfondsprojektet Nätbaserat lärande togs tillvara.
• Sammanhållen landsbygdspolitik: Energimyndigheten har deltagit och bidragit i
workshoppar. Vi har bidragit i att utveckla verktyg och metoder för att integrera
landsbygdsfrågorna och få en samsyn mellan myndigheterna i uppföljning,
analyser, beslutsprocesser och kommunikation.

Exempelvis forsknings-och innovationsprogrammen: Design för en energieffektiv vardag, E2B2,
Spara och Bevara, Människa, energisystem, samhälle, Transporteffektivt samhälle samt Strategiska
innovationsprogrammet Viable cities inklusive Klimatkontrakt 2030.
9
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Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning
För att främja en hållbar energiomställning ska Energimyndigheten bevaka och a nalysera
energimarknadernas och energisystemets utveckling. Vi analyserar dess inverkan på
och betydelse för miljö och klimat, näringslivets konkurrenskraft och den e konomiska
tillväxten. Energimyndigheten ska redovisa vilket arbete som gjorts och hur Energi
myndigheten arbetar med samhällsekonomiska analyser för att främja en kostnadseffektiv
energipolitik. Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet energi. Det innebär att ansvara för att statistiken är objektiv, dokumenterad
och kvalitetssäkrad. Vi ska offentliggöra statistiken utan avgift och göra den tillgänglig
i elektronisk form.
Energimyndigheten är utpekad tillsynsmyndighet för flera lagstiftningar. Inom de områden
där Energimyndigheten är tillsynsmyndighet bidrar tillsyn till att lagstiftningen följs och
att brister identifieras och åtgärdas. Detta redovisas i avsnittet Myndighetsutövning och
tillsyn.
Kostnader per delområde, tkr
2019

2020

2021

Utredningar, uppföljningar och prognoser

Delområde

15 635

19 238

27 849

Officiell statistik

34 489

34 913

37 685

Myndighetsutövning och tillsyn

4 064

4 667

6 338

Övrigt

3 237

3 546

4 918

57 425

62 364

76 790

Summa

Tabell 5. Kostnader per delområde inom Oberoende, trovärdig och relevant kunskap för en hållbar e
 nergiomställning.
Kostnaderna för Utredningar, uppföljningar och prognoser har ökat på grund av flera nya utredningsuppdrag,
exempelvis vätgasstrategin.

Utredningar, uppföljningar och prognoser
I vår roll som expertmyndighet har vi ett viktigt uppdrag att följa upp utvecklingen och
att redovisa fakta kring nuläget på energiområdet. Genom vårt arbete med prognoser
och scenarion ska vi ge en bild av möjlig framtida utveckling. Vårt utredningsarbete
ska också ge förslag och ökad kunskap för att skapa förutsättningar för ett hållbart
energisystem. Energimyndighetens samlade bedömning är att det krävs ett omfattande
analysarbete eftersom energisystemet är i snabb förändring. Vår expertkompetens är
efterfrågad och analyserna tas generellt emot väl.

Kortsiktiga prognoser och långsiktiga scenarier
Energimyndigheten har under 2021 tagit fram två kortsiktiga prognoser över energi
användningen och energitillförseln i Sverige. Prognoserna utgör ett underlag till Finans
departementets prognoser över skatteintäkter. I en bilaga till vinterns prognos gjorde
vi en kompletterande analys om coronapandemins effekter på energisystemet och dess
aktörer, samt framtida osäkerheter och risker.
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I mars publicerades Energimyndighetens långsiktiga energiscenarier i rapporten Scenarier
över Sveriges energisystem 2020.10 Vi levererar scenarierna över energianvändning och
energitillförsel till Naturvårdsverket som använder dessa som underlag till sina klimatscenarier och som underlag till Sveriges klimatrapportering till EU. Energiscenarierna
används också som underlag för att se hur Sverige ligger till mot de energipolitiska
målen samt som underlag i andra uppdrag och rapporteringar på Energimyndigheten.
Scenarierna bidrar till ökad kunskap om möjliga utvecklingsvägar, exempelvis hur ökad
elektrifiering i olika sektorer påverkar energisystemet. Trots de inbyggda osäkerheter
som finns i alla scenarion som görs bör Energimyndighetens scenarier kunna utgöra en
gemensam referenspunkt i debatten kring f ramtida energisystem.
Under hösten har Energimyndigheten tagit fram reviderade scenarier som underlag till den
klimatredovisning som Naturvårdsverket ska redovisa i mars 2022 enligt klimatlagen.

Kunskap om energimarknaderna
I Energimyndighetens uppdrag ingår att bevaka och analysera energimarknaderna.
Energimarknadsanalyser är en förutsättning för vårt utredningsarbete och används i
ett stort antal av våra rapporter och andra underlag. Energimarknadernas funktion och
utveckling är också grundläggande för uppfyllandet av energipolitikens grundpelare.
Välfungerande energimarknader är till exempel en förutsättning för att säkerställa en
god försörjningstrygghet.
I och med coronapandemin har marknadsbevakningen delvis varit inriktad på att följa
och säkerställa marknadernas fortsatta funktion under de utmaningar som aktualiserades
under 2020. Under 2021 har den löpande dialogen och samverkan mellan m
 yndigheter,
branschorganisationer och andra energiaktörer som upprättades i samband med pandemins
utbrott fortsatt, dock med en något lägre frekvens. Energimyndighetens marknads
bevakning och analys genererar leveranser i form av underlag, rapporter och seminarier
som bidrar till ökad kunskap om och förståelse för energimarknaderna. Mottagare och
användare av dessa leveranser är blandat och består bland annat av allmänheten,
branschaktörer, journalister och beslutsfattare.
För att sprida kunskap och förståelse för energimarknaderna och det aktuella marknads
läget publicerar Energimyndigheten marknadsrapporterna Nuläget på elmarknaden,
Marknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen samt De globala energimarknaderna.
I marknadsrapporterna förmedlar Energimyndigheten analyser, nyheter och händelser
samt aktuell prisutveckling och statistik på olika energimarknader. Marknadsrapporterna
förmedlas via en prenumerationstjänst som gör att prenumeranterna direkt nås av informationen. Informationen återfinns också på Energimyndighetens webbplats.
Energimyndighetens forum för globala energifrågor håller löpande seminarier med
ledande nationella och internationella experter och branschrepresentanter i frågor som rör
de globala energimarknaderna. Forumet ger goda möjligheter att förmedla information,
lyfta viktiga händelser samt tillhandahålla en plattform för diskussion kring aktuella frågor
i ett internationellt perspektiv. Under pandemin har seminarierna hållits digitalt, något
som har underlättat för deltagare från hela landet att delta. Det har också ökat forumets
möjligheter att bjuda in talare från hela världen. Under året har forumet arrangerat fyra
seminarier, samtliga har varit välbesökta jämfört med tidigare seminarier som har h ållits
10

Energimyndigheten. Scenarier över Sveriges energisystem 2020. ER 2021:6.
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fysiskt i Stockholm. Detta speglar dels möjligheten att bjuda in en bredare publik genom
ett digitalt evenemang, dels seminariernas aktualitet. Under 2021 har följande seminarier
anordnats:
• Raffinaderiernas roll under energiomställningen
• Energi, klimat och geopolitik under president Bidens administration
• Utveckling och omställningen av energisystemet i Kina, Japan och Sydkorea
• Varför så höga priser och hur påverkas omställningen till förnybart?
Under året har Energimyndighetens generaldirektör tagit initiativet att samordna,
strukturera och komplettera Energimyndighetens omvärldsbevakning samt öka fokus
på omvärldsanalys som ett inspel till vårt strategiska arbete samt kompetensutveckling
och kunskapsspridning.

Hållbar elektrifiering
Hållbar elektrifiering är ett programområde under Miljömålsrådet där Energimyndigheten
är ansvarig myndighet. Syftet med programområdet är att analysera hur elektrifieringen
kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan. Målet är att skapa goda förutsättningar för en hållbar elektrifiering.
Inom ramen för programområdet har Energimyndigheten under 2021 publicerat rapporten
Framtidens elektrifierade samhälle – analys för en hållbar elektrifiering.11 Rapporten
innehåller analyser över hur de energipolitiska målen och miljömålen påverkas av en
ökad elektrifiering. Vi presenterar åtta fokusområden där det är viktigt att fördjupa arbetet
för att elektrifieringen ska bli så hållbar som möjligt framöver. De tre mest centrala
fokusområdena är Välfungerande marknader och incitament, Miljövärdering i ett system
perspektiv samt Markanvändning och samexistens. Resterande fem områden är Efterfråge
flexibilitet, Resurs- och energieffektivitet, Tillgång till teknik, kompetens och kapital,
Råvaruförsörjning samt Trygg energiförsörjning.
Marknaden behöver fungera väl med långsiktiga spelregler och det behöver finnas
incitament och prissignaler som styr mot hållbara val. Planerings- och tillståndsfrågor
behöver hanteras på så sätt att det skapas möjlighet för aktörer att göra effektiva
investeringar.
I arbetet har Energimyndigheten, tillsammans med de andra ingående m
 yndigheterna
i programområdet, gjort en miljömålsanalys och identifierat de områden där miljö
påverkan är som störst kopplat till elektrifieringen. Under 2021 har vi startat ett strategiskt
arbete för att ta fram åtgärdsförslag inom dessa områden. I det arbetet har Miljömåls
rådet möjlighet att skicka vidare förslag till regeringen. Resultat från det strategiska
arbetet kommer att presenteras under våren 2022. Rapporten är ett kunskapsunderlag
med syftet att bidra till förståelse för omfattningen av den pågående elektrifieringen,
dess påverkan på energisystemet och effekt på miljömålen. Rapporten ska bidra till att
skapa förutsättningar för en hållbar elektrifiering. Projektet har bedrivits parallellt med
regeringens elektrifieringsstrategi och vi har löpande bidragit till det arbetet.

Energimyndigheten. Framtidens elektrifierade samhälle – analys för en hållbar elektrifiering.
ER 2021:28.
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En bild av energiläget
Energimyndigheten publicerar årligen sammanställningen Energiläget i siffror12, som
innehåller energistatistik i excelformat med tidsserier och figurer över utvecklingen. Vi
publicerar också årligen på både svenska13 och engelska14 den lättillgängliga trycksaken
Energiläget. Den ger på några få sidor en samlad bild av utvecklingen på energiområdet
i Sverige, sedan 70-talet. I den ingår även en uppföljning av de energipolitiska målen
från publikationen Energiindikatorer.
Förutom ovan nämnda excelfil och trycksak består konceptet Energiläget också av
en rapport som ges ut vartannat år där nästa publicering är 2022. Energiläget är ett
kunskapsunderlag, både för den mer initierade skaran och för allmänheten, som även
används som undervisningsmaterial på högskolor och universitet. Energimyndigheten
bedömer att publikationerna bidrar till att höja medvetenheten och kunskapen om det
svenska energisystemet samt om energimarknaderna.

Uppföljning av de energipolitiska målen för Sverige
Energimyndigheten gör varje år en uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, som
publiceras i rapporten Energiindikatorer.15 Rapporten beskriver det svenska energi
systemet och dess utveckling. Indikatorerna omfattar förnybar energi, energiintensitet,
jämställdhet samt pris- och kostnadsutveckling på olika energimarknader. Årets rapport
fångar delvis utvecklingen under coronapandemin, framför allt vad gäller prisutveckling.
År 2020 var ett målår för ett antal av de energipolitiska målen, men dessa följs upp
först i 2022 års rapport.
Energiindikatorer är centralt i det underlag Energimyndigheten årligen levererar till
regeringen för uppföljning av de energipolitiska målen, verkan av energipolitiken, dis
kussion kring utvecklingen av det framtida svenska energisystemet samt för regeringens
arbete med budgetpropositionens energidelar. Rapporten används såväl internt som
externt av andra myndigheter, organisationer och andra aktörer som arbetar med klimatoch energifrågor, samt av journalister och allmänhet.

Nuläges- och hindersanalys för industrin
Energimyndigheten har inom ramen för regeringsuppdraget Industriklivet tagit fram en
ny nulägesanalys Industrin – nuläget och förutsättning för omställningen, En nuläges
analys inom Industriklivet.16 Rapporten ger en översikt över och en bakgrund till
industrins processrelaterade utsläpp och de huvudsakliga teknikspåren för att nå netto
nollutsläpp inom industrin. Den ger också en överblick över potentialen för negativa
utsläpp och vilka utmaningar som finns (tekniska, ekonomiska och logistiska) för att
uppnå negativa utsläpp genom koldioxidinfångning. Nulägesanalysen visar också på
möjligheter för industrin att, utöver en minskning av sina egna utsläpp, också bidra
till samhällets klimatomställning genom sina produkter och tjänster. Vi bedömer att
12

Energimyndigheten. Energiläget i siffror.

13

Energimyndigheten. Energiläget 2021 – en översikt. ET 2021:10,

14

Energimyndigheten. Energy in Sweden 2021 – an overview. ET 2021:11,

15

Energimyndigheten. Energiindikatorer 2021 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, ER 2021:10.

Energimyndigheten. Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning. En nulägesanalys
inom Industriklivet. ER 2021:27.
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nulägesanalysen bidrar till en kunskapsuppbyggnad kring teknikutvecklingen och de
olika branschernas möjliga vägar till nettonollutsläpp år 2045 och därefter negativa
utsläpp.

Bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning
Energimyndigheten har i samverkan med andra myndigheter och aktörer identifierat
hinder och gett förslag på åtgärder som kan bidra till att fler ska kunna ladda sin elbil
oavsett boendeform.17 Vi har också tydliggjort vilka regelverk och förutsättningar som
finns att ta hänsyn till när det gäller att sätta upp laddinfrastruktur. Det har varit ett stort
intresse från media, bransch och samhälle. De flesta frågorna har handlat om laddning
på parkeringar som förvaltas av samfällighetsföreningar.
Samhällsekonomiska analyser
Energimyndighetens arbete med samhällsekonomiska analyser sker framför allt inom
ramen för de regeringsuppdrag som syftar till att ta fram förslag till styrmedel. Samhälls
ekonomisk effektivitet är en utgångspunkt för de förslag som vi lämnar. Två exempel
från i år är förslaget till utformning av ett stödsystem för avskiljning, infångning och
lagring av koldioxid från förnybara källor (uppdraget redovisas i kapitlet Utvecklad
aktörssamverkan), och förslaget till utformning av styrmedel för nya biobränslen
(vilket redovisas senare i detta kapitel).18
Energimyndigheten har deltagit i Trafikverkets arbetsgrupp för samhällsekonomiska
analyser (ASEK) och ingått i Naturvårdsverkets plattform för samhällsekonomiska
analyser, som är ett nätverk för miljömålsmyndigheter. Här sker kontinuerlig dialog
om pågående analyser i syfte att utveckla metoder och främja ömsesidigt lärande.

Vätgasstrategin
Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell
strategi för fossilfri vätgas, elektrobränslen och ammoniak.19 Fossilfri vätgas har en
betydande potential att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser inom vissa sektorer
och kan också bidra till ett stärkt energisystem genom sektorsintegration. I strategin
föreslås bland annat planeringsmål för elektrolysörkapacitet till 2030 och 2045 till
sammans med förslag till åtgärder.
Energimyndigheten uppskattar även att dessa planeringsmål kommer att behöva finnas
på plats, för att den potential till utsläppsreduktion som finns genom användning av
vätgas, elektrobränslen och ammoniak ska kunna nyttjas fullt ut. Energimyndigheten
uppskattar att strategin tillsammans med förslag till åtgärder utgör ett omfattande
kunskapsunderlag som bidrar till långsiktighet och vägen framåt.

Energimyndigheten. Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning
oavsett boendeform. ER 2021:24.
17

Energimyndigheten. Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande
biodrivmedel. ER 2021:9.
18

19
Energimyndigheten Förslag till Sveriges nationella strategi för vätgas, elektrobränslen och
ammoniak. ER 2021:34.
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Utredning för att främja ökad inhemsk produktion av biodrivmedel
Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett behovet av ytterligare styrmedel
för att främja ökad inhemsk produktion av biodrivmedel.20 Analysen visar att det är
möjligt att producera mer biodrivmedel av svenska råvaror, men att det finns trösklar
som gör det svårt för nya tekniker att komma in på marknaden utan riktade styrmedel.
I rapporten pekar Energimyndigheten därför på två möjliga styrmedelsförändringar:
en förstärkning av Industriklivet och en riktad kvot inom reduktionsplikten för råvaror
som idag inte kan omvandlas till biodrivmedel med kommersiellt tillgängliga tekniker,
såsom olika restprodukter från jord- och skogsbruk.
Ändring av klimatrapporteringsförordningen
År 2017 instiftades en nationell klimatlag. Som en konsekvens av lagen har det
införts ett tillägg i klimatrapporteringsförordningen som Naturvårdsverket a nsvarar
för. Energimyndigheten är en av flera myndigheter som bidragit i arbetet med att
ta fram en ny förordningstext. Enligt förordningstexten ska Energimyndigheten
utföra eller lämna underlag för bedömningar av klimatstyrmedel som finns inom
Energimyndighetens verksamhetsområde till den årliga klimatredovisningen (som
genomförs av Naturvårdsverket).
Analyser och vägledning för klimatbedömningar och beräkningar
Energimyndigheten har i uppdrag att utveckla vårt arbete med klimatstyrmedel för att
i större utsträckning bidra till bedömningar av klimatstyrmedel i den årliga klimat
redovisningen. Energimyndigheten ska också tillsammans med Naturvårdsverket,
Konjunkturinstitutet och Trafikverket ta fram en gemensam nationell vägledning för
bedömning av hur olika styrmedel och åtgärder påverkar utsläppen av växthusgaser
och bidrar till klimatomställningen. Under året har en delredovisning levererats till
Regeringskansliet med en inriktning för hur myndigheterna kommer arbeta vidare
med den gemensamma vägledningen. Arbetet med vägledningen om klimateffekt
bedömningar och beräkningar fortsätter fram till den 31 december 2022, då en slut
redovisning ska levereras till Regeringskansliet. Naturvårdsverket ansvarar för
samordningen av arbetet.
Underlag till klimatpolitiska handlingsplanen
Energimyndigheten har under året 2021 bistått och samverkat med de tre m
 yndigheter
som har i uppdrag att ta fram underlag till nästa klimathandlingsplan, nämligen Trafik
analys (transportsektorns omställning), Tillväxtanalys (näringslivets omställning)
och Länsstyrelsen i Uppsala (lokal och regional omställning). För alla tre u ppdragen
har arbetet under 2021 främst bestått i att ta fram underlag om hinder, inom Energi
myndighetens verksamhetsområde, för omställningen inom de olika sektorerna.

20
Energimyndigheten. Styrmedel för nya biodrivmedel – Behov och utformning av styrmedel för att
främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker. ER 2021:22.
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Officiell statistik
Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för följande tre statistikområden:
• tillförsel och användning av energi
• prisutvecklingen inom energiområdet
• energibalanser.
Idag består den officiella energistatistiken av 25 statistikprodukter och under 2021
gjordes 74 statistikpubliceringar. Baserat på de framtagna statistikprodukterna rapporterar
Energimyndigheten data i form av cirka 90 enskilda rapporteringar till EU. En viktig
del i vårt arbete med officiell statistik är ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att skapa
en oberoende, relevant och opartisk bild av utvecklingen mot ett hållbart energisystem.
I vårt arbete med den officiella statistiken skapas grundläggande energifakta som är en
grund för våra egna och andras analyser. Nedan presenteras ett urval av alla insatser
som gjorts under 2021 för att utveckla och förbättra energistatistiken.

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik
Som ett led i att ständigt utveckla våra statistikprodukter och se över kvalitén har Energi
myndigheten under 2021 arbetat med projektet Måbra – designöversyn (Månatlig bränsle-,
gas- och lagerstatistik). Projektet har gjort en översyn av design, framställning av statistik
och insamlingsblankett för denna statistikprodukt. Projektet är avslutat, och en handlingsplan har tagits fram och kommer implementeras de kommande åren.
Utredning av energianvändning inom jordbruket
Vi har genomfört en utredning av undersökningen Energianvändningen inom jordbruket
tillsammans med SCB. Utredningen visar att det är möjligt att använda r egisteruppgifter
om diesel- och elanvändning från Skatteverket i stället för att samla in dem från jordbruks
företagen. Vidare ska urvalsstorleken för jordbruksundersökningen halveras från 10 000 till
5 000 uppgiftslämnare, samtidigt som undersökningen skickas ut vart tredje år i stället för
vart femte. Vi bedömer att dessa åtgärder fortsatt bibehåller kvalitén i u ndersökningen sam
tidigt som den bättre fångar upp förändringar som sker inom jordbrukets energianvändning.
Arbete med förändrad EU-förordning
Energimyndigheten har under året arbetat intensivt med de nya förslag och krav som
diskuterats kring rapportering av energistatistik till Eurostat. Syftet med arbetet har varit
att förbereda statistikframtagandet inför de nya kraven. Förslaget är omfattande och ligger
nu för granskning hos ministerrådet och EU-parlamentet och förväntas beslutas i början
av 2022. De nya kraven är till för att kunna statistiskt följa upp målsättningar inom Energi
unionen och den gröna given. Den förändrade förordningen innehåller bland annat krav
på ny statistik om vätgas, mer detaljerad slutanvändarstatistik och mer detaljerad statistik
på elområdet.
Förändring av statistikprodukter för priser
Som en del av modernisering och utveckling av energiprisstatistik har vi fortsatt arbeta
med prisstatistik för el och gas. Det har skapats två nya statistikprodukter: Elpriser och

32

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2021

elavtal samt Gaspriser och gasavtal. Under året har det varit stora problem med publicering av elprisstatistiken på grund av tekniska problem med den data som används
som underlag till statistikframställningen. Problemet löste sig i november men innebar
att den månadsvisa elprisstatistiken blev kraftigt försenad under året.

Myndighetsutövning och tillsyn
Energimyndigheten är utpekad tillsynsmyndighet för flera lagstiftningar. Inom följande
tolv områden är vi tillsynsmyndighet:
•

energikartläggning i stora företag (EKL)

•

kostnads-nyttoanalyser

•

marknadskontroll

•

reduktionsplikt

•

drivmedelslagen samt miljöinformation till konsument

•

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

•

elcertifikat

•

ursprungsgarantier

•

nätverk och informationssäkerhet (NIS)

•

säkerhetsskydd

•

beredskapslagring av olja (LOBO)

•

trygg naturgasförsörjning.

Resultatet från tillsynen redovisas i kapitel Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet.

Utveckling av Energimyndighetens tillsynsarbete
Vi har identifierat ett behov av ökad samordning mellan tillsynsområdena. En ökad
samordning kommer leda till ett effektivare arbetssätt samt att det ska bli enklare och
mer kostnadseffektivt för de externa aktörer som omfattas av vår tillsyn. Att utreda
möjligheter och tillvägagångsätt för samordning ingår i det pågående utvecklings
arbetet inom Energimyndighetens tillsynsarbete.
Kontoföringsmyndighet för handel med utsläppsrätter
Energimyndigheten har under året arbetat med att minska den administrativa bördan för
aktörer inom handel med utsläppsrätter. Vi har utvecklat vår e-tjänst som ska effektivisera
och underlätta ansökan för behörighet i unionsregistret. E-tjänsten ska bidra till snabbare
och effektivare ärendehantering.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har ett gemensamt ansvar för information kring
handel med utsläppsrätter. Under året har vi arrangerat informationsdagar för aktörer
inom handel med utsläppsrätter, vilket har bidragit till en ökad kunskapsförståelse inom
området.
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Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet
Energimyndigheten arbetar med frågor som rör utvecklingen mot ett hållbart och robust
energisystem som har förmåga att möta energibehovet både i vardagen och vid höjd
beredskap. Det gör vi bland annat genom att kontinuerligt analysera och belysa de förändrade förutsättningarna i energisystemet som energiomställningen innebär. Vi verkar
också för att kunskap och förmåga finns i samhället så att energi ska vara tillgänglig där
och när den behövs. I detta kapitel redovisar vi vårt arbete i tre avsnitt med utgångspunkt i förnybar energi, resurseffektiv energianvändning och trygg energiförsörjning.
Kostnader per delområde, tkr
Delområde

2019

Förnybar energi
Resurseffektiv energianvändning
Trygg energiförsörjning
Summa

2020

2021

85 392

83 317

104 783

160 085

144 288

111 215

36 160

31 792

41 151

281 637

259 397

257 149

Tabell 6. Kostnader per delområde inom Utvecklad flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Förnybar energi
Energimyndigheten ska verka för en ökad användning av förnybara energikällor och vi ska
bidra i arbetet med omställningen av elsystemet som kan möjliggöra nya användningsområden av el. Det arbetet redovisas i det här kapitlet. Här redovisar vi även vårt arbete
med ursprungsgarantier och vårt arbete kopplat till drivmedel och transporter.
Kostnader per delområde Förnybar energi, tkr
Delområde

2019

2020

2021

Förnybar elproduktion – Vattenkraftens roll i elsystemet

3 558

1 417

3 273

Förnybar elproduktion – Förbättrad samexistens

2 434

1 395

2 144

Förnybar elproduktion – Fysisk planering av förnybar elproduktion

2 451

4 217

4 235

Förnybar elproduktion – Sammanhållen information om förnybar el

9 421

5 438

4 577

650

96

317

Förnybar elproduktion – Elcertifikat

32 458

32 808

40 038

Ursprungsgarantier

10 927

16 505

20 371

Drivmedel och transporter

16 833

15 556

18 062

Förnybar elproduktion – Investeringsstöd

Övrigt
Summa

6 660

5 885

11 766

85 392

83 317

104 783

Tabell 7. Kostnaderna för både Elcertifikat och Ursprungsgarantier har ökat, vilket är ett resultat av att fler resurser
arbetar med kontoföringen för elcertifikat och att utvecklingskostnader kopplade till systemet har ökat. Under 2021
har Energimyndigheten hanterat 34 000 ärenden, vilket resulterat i att vi förstärkt med fler medarbetare. Vi har även
utvecklat våra IT-system så att de kan hantera automatiska beslut. Kostnaderna för Sammanhållen information om
förnybar el har fortsatt minskat, bland annat på att satsningen på informationsplattform för solel är i en förvaltningsfas.
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Förnybar elproduktion
Energimyndigheten har under året arbetat med uppdrag och uppgifter som rör informations
insatser för att främja tillförsel av förnybar el. Under 2021 har vi arbetat med att skapa
förståelse för vattenkraftens roll i framtidens elsystem och hur vattenkraften p åverkas av
miljöanpassningar. Vi har också arbetat med frågor som rör samexistens och fysisk p lanering
av förnybar elproduktion. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för en välplanerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad, och en höjd kunskap om vindkraftens
egenskaper och möjligheter och dess roll i samhällsutvecklingen. Det handlar också om att
verka för ökad förståelse och dialog som kan bidra till ökad samexistens mellan vindkraft
och andra samhällsintressen. Vi har gett investeringsstöd till solceller och energilager. Vi
har fortsatt följa upp, utvärdera och redogöra för utvecklingen inom elcertifikatssystemet.
Vattenkraftens roll i elsystemet
I juni 2020 beslutade regeringen den nationella planen för omprövning av vattenkraften
till moderna miljövillkor. De första ansökningarna för omprövning ska lämnas in till domstol i februari 2022. Vattenkraft behöver även i fortsättningen kunna anpassa sin produktion
efter efterfrågan på el. Det är viktigt att miljövillkoren tar hänsyn till den förmågan, eftersom den säkerställer en trygg elförsörjning under omställningen till ett elsystem med en
större andel förnybar variabel elproduktion.
Rapport om miljöåtgärders påverkan på vattenkraften

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät tagit fram en rapport om miljö
åtgärders påverkan på vattenkraften. Rapporten förtydligar vad som måste uppfyllas för
att motivera lägre krav på miljövillkor. Rapporten kommer att publiceras i början av 2022
och bedöms kunna bidra till att minska omprövningarnas påverkan på vattenkraftens
reglerförmåga.
Uppdrag att se över HARO-värdena

Vid beslut om miljökvalitetsnorm för ett vattendrag är det viktigt att ta hänsyn till hur
reglerförmåga och elberedskap påverkas av miljöåtgärder, eftersom dessa egenskaper är
extra viktiga för elsystemet. Först därefter kan produktionsförluster bedömas. På så sätt
kan vattenkraftens förmåga att anpassa produktionen efter efterfrågan bevaras. Havs- och
vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät f örtydligade detta i ett
gemensamt uppdrag. Underlaget som överlämnades till regeringen r edogjorde även för
hur det nationella riktvärdet om 1,5 TWh har fördelats på huvudavrinningsområden, så
kallade HARO-värden, och hur riktvärdet ska användas i arbetet med att förse vatten
kraften med moderna miljövillkor.21
Ljunganprojektet

I pilotprojekt Ljungan har samverkansprocesser testats utifrån den nationella planen för
moderna miljövillkor. Projektet har tagit fram och sammanställt både befintligt och nya
underlag som beskriver Ljungan både ur ett kraftperspektiv och ett biologiskt/ekologiskt
perspektiv. Ljungan är först ut av de stora vattenkraftsälvarna i omprövningen, och har en
blandning av både skyddade naturområden och stora vattenkraftverk. E
 nergimyndigheten
har deltagit i olika former av workshoppar under projektet. Projektet som slutredovisades
sommaren 2021 ger kunskap till de omprövningar som inleds 2022.
Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Översyn av HARO-värdena
i den nationella planen för moderna miljövillkor. 2021.
21
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Remisser kopplat till vattenkraft

Energimyndigheten svarar på remisser som gäller miljökvalitetsnormer för vatten som
påverkas av vattenkraft. Vi svarar även på remisser som gäller länsstyrelsernas sam
verkansprocess inför ansökan om omprövning av vattenkraft för moderna miljövillkor.
Under 2021 har vi yttrat oss över vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitets
normer för de vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas under 2022–2024.
Vi har hanterat 18 remisser i samverkansprocesser för olika prövningsgrupper. Energi
myndighetens yttranden fokuserar på intresset för elproduktion ur ett nationellt perspektiv
med utgångspunkt från den nationella planen för moderna miljövillkor. Vi bedömer att
våra yttranden bidrar till att minska prövningarnas sammantagna negativa inverkan på
effektiv tillgång till vattenkraftsel.
Förbättrad samexistens mellan vindkraft och andra samhällsintressen
I Energimyndighetens analys för en hållbar elektrifiering finns markanvändning och
samexistens med som ett viktigt fokusområde för att elektrifieringen ska bli så hållbar
som möjligt. Vi ska bidra till en ökad förståelse och dialog för att skapa möjligheter
till förbättrad samexistens mellan vindkraft och andra samhällsintressen, enligt vår
instruktion. Vi bedömer att god planering och arbete för samexistens skapar m
 öjlighet
för en hållbar utveckling. Vindkraft etableras på platser där den gör störst nytta och
där konflikterna är minst.
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Energimyndighetens program Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
ska stötta lokala och regionala insatser som bidrar till en hållbar utbyggnad och drift av
förnybar elproduktion. Vi ska också ge stöd till insatser som bidrar till att återinvesteringar
i förnybar elproduktion möter samhällets behov.
En utlysning har genomförts inom programmet och fyra projekt har beviljats medel.
Projekten förväntas bidra till lokalt mervärde kring förnybar elproduktion i och med att
de stöttar utveckling av näringslivet i de kommuner och regioner där de genomförs.
Vi bedömer att programmet höjer kunskapsnivån kring förnybar elproduktion. Det leder
till att beslut om utbyggnad av förnybar elproduktion baseras på god kompetens, fakta
och aktuell kunskap. Detta bidrar till att de projekt som genomförs är väl förankrade
och skapar nytta i områden där de etableras.
Vindval

Forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om vindkraftens påverkan på
människor, natur och miljö. Energimyndigheten driver programmet i samarbete med
Naturvårdsverket. Forskningsprogrammet har pågått i en fjärde etapp som startade
2018 och avslutades i december 2021.
En utlysning har hållits inom programmet under året. Syftet med utlysningen var
att följa upp och ta fram kunskapsunderlag om erfarenheter från de senaste årens
vindkraftutbyggnad i Sverige. Energimyndigheten har beviljat medel till tre projekt.
Energimyndighetens bedömning är att resultaten från programmet bidrar till en h ållbar
utbyggnad av vindkraft i Sverige och möjliggör att vindkraftens miljöeffekter kan
sättas i relation till andra verksamheters miljöpåverkan.
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Vindkraft och Försvarsmakten

Energimyndigheten har tillsammans med Försvarsmakten gett Totalförsvarets Forsknings
institut (FOI), i uppdrag att studera förutsättningarna för ökad samexistens mellan
Försvarsmakten och vindkraften. Detta för att få mål och intressen att kunna samexistera
med varandra. Uppdraget ska rapporteras i två delar. I september rapporterades ett
memo, Möjligheter till samexistens mellan Försvarsmaktens verksamhet och utbyggd
vindkraft – en delrapport, med fokus på de delar i uppdraget som rör Försvarsmaktens
rapportering. FOI kommer presentera en fullständig slutrapport i februari 2022. Energi
myndigheten bedömer att studien är en viktig insats för att förutsättningarna för sam
existensen mellan Försvarsmaktens verksamhet och vindkraften ska förbättras.
Fysisk planering av förnybar elproduktion
Energimyndighetens arbete med fysisk planering har sin grund i att vi enligt förordning
(1998:896) om hushållning med mark har ansvar att hålla uppsikt över hushållningen
med mark- och vattenområden. Energimyndigheten har genom denna förordning ansvar
för att utse riksintressen för energiproduktion och energidistribution enligt 3 kap. 8 §
miljöbalken. Utöver detta arbetar Energimyndigheten med fysisk planering genom
exempelvis den nationella vindkraftstrategin och deltar i arbetet med att ta fram ett
ramverk för nationell p lanering. Vår samlade bedömning är att det finns en god måluppfyllelse i förhållande till skrivningen i Energimyndighetens instruktion om att skapa
förutsättningar för en väl planerad vindkraftsutbyggnad.
Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell
strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.22 Den presenterades i slutet av januari 2021.
Strategin ska bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den
framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en
utvecklad planeringsprocess för vindkraft. Det är viktigt att utbyggnaden av vindkraft
fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån ett elförsörjningsperspektiv
och med hänsyn till andra markanvändningsintressen. Målet har varit att ta fram ett
användbart planeringsunderlag för länsstyrelserna och i förlängningen för kommunerna,
som stöd till den kommunala planeringen av vindkraft.
Under 2021 har Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket arbetat med att
ta fram en metodvägledning för länsstyrelsernas kommande arbete inom den nationella
vindkraftstrategin.
Riksintressen

Energimyndigheten är en av flera riksintressemyndigheter som har haft i uppdrag att se
över sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Sammantaget skulle översynen
leda till en kraftig minskning av antalet anspråk och den totala arean av anspråken.
Boverket har haft samordningsansvar för uppdraget som slutredovisades till Finans
departementet i september 2021.23 Energimyndighetens övergripande bedömning är
att en kraftig minskning av vårt riksintresseanspråk skulle göra det svårare att leda
omställningen till ett hållbart energisystem. En minskning av vårt riksintresseanspråk
skulle också försvåra vårt arbete för att uppnå de energipolitiska målen.
22

Energimyndigheten. Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. ER 2021:02.

23

Boverket. Översyn av kriterierna för och anspråk på områden av riksintresse. 2021:14.
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Ramverk för nationell planering

Ramverk för nationell planering är ett programområde inom Miljömålsrådet som startade
i mars 2020 och pågår till mars 2022. Programområdets syfte är att ta fram förslag på
hur den nationella planeringsnivån kan utvecklas i Sverige. Arbetet har tagit utgångspunkt i Agenda 2030, Sveriges miljömål och aktuella samhällsutmaningar. De myndigheter som deltar har gemensamt arbetat fram en grundstruktur till ramverk.
Remisser kopplat till fysisk planering av förnybar elproduktion

När översiktsplaner tas fram bevakar länsstyrelserna statens intressen och Energi
myndigheten är därigenom en del i samrådsprocessen för översiktsplaner. Under 2021
har Energimyndigheten hanterat 63 ärenden som har att göra med kommunernas översiktsplanering. Remissförfarandet innebär att Energimyndighetens utpekade riksintressen
bevakas. Vi bedömer att vår delaktighet leder till att utbyggnaden av förnybar el tydliggörs i den fysiska planeringen.
Sammanhållen information om förnybar el
Energimyndigheten arbetar med flera informationsinsatser för att främja tillförsel av
förnybar el. Vår bedömning är att insatserna bidrar till oberoende information och
transparens inom tillförsel av vind- och solel, samt underlättar tillståndsförfaranden.
Kontaktpunkten

Energimyndigheten har blivit utsedd av regeringen att inrätta en kontaktpunkt för
att underlätta tillståndsförfaranden i ärenden som rör tillförsel av förnybar energi.
Uppdraget har sin grund i artikel 16 i det omarbetade förnybartdirektivet.
Energimyndigheten har under året påbörjat arbetet med att inrätta kontaktpunkten
i samarbete med andra berörda myndigheter. Fram till att kontaktpunkten färdigställts
hänvisar Energimyndigheten till den befintliga informationen som finns på Vindlov
och på Solelportalen.
Informationsplattform för solel

Energimyndighetens informationsplattform för solel kallas för Solelportalen och har
utvecklats innehållsmässigt under året. Uppdateringarna har gjorts på grund av förändringar i solcellstödet och implementeringen av skattereduktion för grön teknik.
Ändringarna har inneburit en större översyn av verktyget Solelkalkylen och av de
solcellsguider som riktar sig till privatpersoner respektive företag/organisationer och
bostadsrättsföreningar. Energimyndigheten bedömer att Solelportalen och dess innehåll
kommer fortsätta utgöra en viktig oberoende informationskälla för den som vill skaffa,
äga eller avveckla solceller.
Vindlov

Energimyndigheten driver informationsportalen Vindlov som samlar offentlig information
om tillståndsfrågor för vindkraft. Innehållet omfattar vilka tillstånd som krävs, hur
prövningsprocessen fungerar, vägledande domar vid prövning och vad som gäller när
vindkraftverken är i drift. Under året har ett utvecklingsarbete för att förbättra tillgängligheten på portalen genomförts och arbetet kommer att färdigställas under nästa år. På
Vindlov finns även Vindbrukskollen som är den enda officiella sammanställningen av
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Sveriges befintliga och planerade vindkraftverk. Under 2021 började vi utreda möjligheterna att utöka karttjänsten till att omfatta andra delar av elsystemet med fokus på
förnybar energi.
Vår bedömning är att den samlade informationen på Vindlov bidrar till transparens och
tydlighet kring vindkraftsetableringar i Sverige. Det leder till trovärdighet och ökad
förståelse för hur vindkraft fungerar, och underlättar för projektörer av vindkraft.
Investeringsstöd
Energimyndigheten har det övergripande ansvaret för investeringsstödet till solceller
och energilager.
Investeringsstöd till solceller

Energimyndigheten hanterar information, överklaganden samt fördelar medel till länsstyrelserna. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna, Skatteverket och
Boverket tagit fram information utifrån de förordningsändringar som gjorts under året.
Solcellsstödet är stängt för nya ansökningar sedan juli 2020, men har för p rivatpersoner
ersatts av skattereduktion för grön teknik från och med 2021. De ansökningar om
investeringsstöd som kom in innan ansökningsstoppet kan fortsatt prövas av länsstyrelsen.
Under året har cirka 404 miljoner kronor fördelats till länen, se figur 2.
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Figur 2. Fördelning av solcellsstöd till länsstyrelserna under 2021. Figuren visar medel som
fördelats av Energimyndigheten till länsstyrelserna som i sin tur beviljar ansökningar från privat
personer i respektive län.

Av dessa har cirka 274 miljoner kronor betalats ut. Till färdiga solcellsanläggningar
har det hittills skett 51 620 utbetalningar. Energimyndigheten har hanterat över
500 överklaganden.
Investeringsstöd till energilager

Energimyndigheten hanterar information, överklaganden samt fördelning av medel
till länsstyrelserna. Skattereduktionen för grön teknik har från och med i år ersatt det
tidigare investeringsstödet för lagring av egenproducerad el. De som tidigare beviljats
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stöd har kunnat få stödet utbetalat under året. Totalt har 2 120 ansökningar beviljats
till ett belopp på cirka 103 miljoner kronor från det att stödet infördes. Över 1 800
utbetalningar har hittills skett till färdiga installationer.
Elcertifikat
Mellan 2012 och 2021 har det svensk-norska elcertifikatsystemet bidragit till 53,3 TWh
förväntad förnybar normalårsårsproduktion (en uppskattning av en anläggnings förväntade
årliga produktion av förnybar el under normala drift- och väderförhållanden), varav
34,2 TWh i Sverige. Målet om 46,4 TWh passerades under kvartal ett 2021, nio år och
nio månader tidigare än planerat.
Vindkraften har stått för majoriteten av den totala utbyggnaden i Sverige, med 27,6 TWh
totalt, varav 6,4 TWh under det senaste året, se figur 3. Sett till antalet anläggningar så
är solcellsanläggningar flest med totalt 6 883 anläggningar i systemet, med 629 nya
anläggningar under 2021, se tabell 8.
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Figur 3. Elproduktion inom elcertifikatsystemet. I motsättning till förväntad normalårsproduktion
visar figuren faktisk elproduktion inom elcertifikatsystemet utifrån antal utfärdade elcertifikat.

Under året har 817 nya anläggningar blivit godkända för tilldelning av elcertifikat.
Av dessa så utgör solcellsanläggningar majoriteten av anläggningarna (629 stycken).
Resterande ansökningar utgörs främst av vindansökningar.
Godkända anläggningar per år

Biobränsle
- varav produktionsökning
Vindkraft
Vattenkraft
- varav produktionsökning eller omfattande ombyggnad
Sol
Vågkraft
Totalt

2019

2020

2021

10 (157)

4 (153)

11 (150)

1

1

5

211 (2 909)

93 (2 872)

156 (2 978)

47 (415)

17 (422)

21 (403)

41

16

15

5 423 (14 897)

5 062 (19 930)

629 (6 883)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

5 691 (18 376)

5 176 (23 378)

817 (10 415)

Tabell 8. Godkända anläggningar per år (totalt antal godkända anläggningar vid utgången av aktuellt år inom parentes).
Antalet solcellsanläggningar har minskat kraftigt på grund av minskad lönsamhet i kombination av kontoavgift.
Produktionsökningar för vattenkraft ingår inte i totalt antal anläggningar. Det totala antalet anläggningar kan ändras
då anläggningar kan ha fasats ut efter 15 års tilldelning av elcertifikat, eller av annan anledning hoppat av systemet.
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Kvotuppfyllnadsgraden, det vill säga den andel elcertifikat som blivit annullerade av det
totala antalet elcertifikat som kvotpliktiga elleverantörer, elanvändare och elintensiv
industri ska annullera enligt kvotplikten, uppgick till 99,92 procent år 2021 (avseende
användning 2020). Tabell 9 visar antalet annullerade elcertifikat 2019–2021 och varje
års kvotuppfyllnadsgrad. Den höga uppfyllnadsgraden visar på en acceptans för systemet
bland dess aktörer.
Uppfyllande av kvotplikten i elcertifikatssystemet

Antal annullerade elcertifikat
Kvotuppfyllnadsgrad

2019

2020

2021

27 865 047

27 891 879

23 619 230

99,97 %

99,99 %

99,92 %

1,9

0,4

0,6

Kvotpliktsavgift, miljoner kronor

Tabell 9. Den totala mängden annullerade elcertifikat och kvotuppfyllnadsgrad respektive år. Kvotuppfyllnadsgrad är
den andel de annullerade elcertifikaten utgör av det aktuella årets totala kvotplikt. Kvotpliktsavgiften är 150 procent av
det volymvägda medelpriset på elcertifikat från den 1 april och ett år bakåt i tiden. Kvotpliktsavgiften betalas för varje
elcertifikat som saknas på konto efter att annulleringen är avslutad. Kvotpliktsavgiften i tabellen avser föregående
kalenderår.

Energimyndigheten har under året löpande informerat om utvecklingen av elcertifikatsystemet via marknadsseminarium, webbplats, mejl, rapporter samt nyhetsbrev. Vår
bedömning är att kommunikationsinsatserna ger systemets aktörer förutsättningar att
följa regelverk och utveckling, och därmed öka systemets effektivitet.
Införande av avgift för elcertifikatkonton

Från 1 juli 2021 infördes en årsavgift på 200 kronor för den som har ett elcertifikatkonto.
Detta samtidigt som lagringsavgiften för elcertifikat sänktes från 0,07 till 0,03 kronor.
Avgiftsjuteringarna möjliggör en proportionerlig fördelning av kostnader för samtliga
kontohavare och medför intäktsbalans i Energimyndighetens kontoföringsverksamhet.
Stoppdatum för elcertifikatsystemet

I juni stod det klart att det svenska stoppdatumet inte kommer att flyttas fram. Det svenska
stoppdatumet beslutades under 2020 med villkoret att anläggningar med en normalårs
produktion på minst 46,4 TWh el skulle ha godkänts för tilldelning av e lcertifikat inom
det gemensamma elcertifikatssystemet med Norge vid utgången av mars 2021. I juni
2021 hölls ett rådsmöte inom elcertifikatsystemet med representanter från Infrastruktur
departementet och Olje- og energidepartementet i Norge. Där enades parterna om att
detta villkor hade uppfyllts och att stoppdatumet står fast. Det innebär att elcertifikatsystemet kommer att avslutas år 2035 och stoppdatum för nya anläggningar i Sverige
är den 31 december 2021, samma som i Norge.
Regeringsuppdrag inom elcertifikatsystemet

I maj publicerade vi tillsammans med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
den åttonde årsrapporten om den svensk-norska elcertifikatmarknaden. Rapporten ger
en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikat
marknaden 2020. Energimyndigheten har under 2021 arbetat med att ta fram en digital
årsrapport för att framöver tillgängliggöra statistiken på ett enkelt sätt på Energi
myndighetens webbplats.
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Energimyndigheten har utifrån lagen (2011:1200) om elcertifikat tagit fram underlag för
tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt för 2022 och 2023.24 I enlighet
med förslaget i Energimyndighetens underlag har kvoten för 2022 sänkts från 0,267 till
0,262 och för 2023 sänks från 0,271 till 0,264. Energimyndigheten har publicerat ett
beräkningsverktyg för tekniska justeringar på webben.25 Baserat på egna antaganden
om elcertifikatmarknaden kan aktörer enkelt uppskatta nästa tekniska justering.
Energimyndigheten och NVE fick 2020 i uppdrag att publicera förenklade statusrapporter
över hur utbyggnadstakten fortskred månadsvis under perioden oktober 2020 till mars
2021. Det var angeläget att följa utbyggnadstakten av ny förnybar elproduktion från
de anläggningar som godkändes in i systemet i och med stoppdatumet för elcertifikatsystemet. Tack vare den månadsvisa uppföljningen kunde beslutet om att inte förlänga
elcertifikatsystemet tas i juni.
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att följa elcertifikatmarknadens
funktion (Kontrollstation 2023). Uppdraget innebär att analysera marknadsutvecklingen
efter stoppdatum och vid behov föreslå lämpliga åtgärder mot eventuella marknads
problem som kan uppstå i avslutningsfasen. I uppdraget ingår även att analysera de
administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsystemet fram tills att det
avslutas. Resultatet ska presenteras i ett antal delrapporter. En första delrapport som
beskriver problematiken med kvotpliktsavgifter har publicerats i november där myndig
heterna efterfrågar aktörernas inspel på föreslagna lösningar i rapporten. Detta sätt att
hantera kontrollstationsuppdraget möjliggör transparens för marknaden. Uppdraget ska
slutredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 15 juni 2022.

Ursprungsgarantier
Under året tillkom drygt 7 TWh elproduktion till systemet för ursprungsgarantier.
Det motsvarar cirka 2 467 anläggningar, alltså i genomsnitt över 47 nya anläggningar
per vecka. Av den svenska elproduktionen tilldelades under 2021 hela 99,8 procent
ursprungsgarantier (beräknat utifrån preliminär elproduktion för 2021).
Det är fortfarande inte möjligt att exportera ursprungsgarantier avseende produktion i
Sverige till den belgiska regionen Flandern. Flandern har sedan augusti 2019 blockerat
svenska ursprungsgarantier eftersom de anser att utfärdande av ursprungsgarantier till
produktion i IKN-nät (icke koncessionspliktigt nät) bryter mot förnybartdirektivet. Ny
lagstiftning i samband med införande av förnybartdirektivet skulle kunna ge Flandern
anledning att häva blockaden. På grund av förseningar i arbetet med en europeisk industri
standard (EN16325) för ursprungsgarantier har dock implementeringen av artikel 19
försenats. Det har inte bara drabbat Sverige utan många andra medlemsstater.
Under året har Energimyndigheten påbörjat upphandlingen av ett nytt kontoföringssystem. Det nya kontoföringssystemet ska ersätta det nuvarande som är föråldrat. Det
nya systemet kommer göra det möjligt att hantera de nya ursprungsgarantierna för gas,
värme och kyla i samma system som ursprungsgarantier för el.
Energimyndigheten. Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt,
ER 2021:11.
24

25
Beräkningsverktyg kvotkurva: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmQ5ZDZjYzQtMGI2Zi00ZGNkLWE5MmQtNzE5NTllMTMzZjgwIiwidCI6IjVjMTk0OGIzLWE5ODYtNDg1MC04M2Y
yLTQ2NTk2NWMzNmNhMSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection8aa0925c40dc3b074662
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Association of Issuing Bodies (AIB)
Energimyndigheten representerar Sverige i Association of Issuing Bodies (AIB), en
organisation för de myndigheter och företag som utfärdar ursprungsgarantier i EU:s
medlemsstater (inklusive Norge, Island och Schweiz). AIB tillhandahåller också en
central datahubb som möjliggör internationell handel med ursprungsgarantier. Intresset
för handel med ursprungsgarantier fortsätter att växa i Europa. Antalet transaktioner
via AIB:s datahubb har ökat under 2021 jämfört med 2020. I november 2021 hade
9 procent fler ursprungsgarantier överförts sedan årets början jämfört med november
året innan. Svenska anläggningar som är godkända för utfärdande av internationella
ursprungsgarantier uppgick i slutet av 2021 till 2 697. Under 2021 har u rsprungsgarantier
motsvarande 63 TWh exporterats till andra länder och 44 TWh har importerats. AIB har
under året påbörjat arbetet med att uppdatera reglerna för de internationella ursprungsgarantierna utifrån det omarbetade förnybartdirektivet. Eftersom revideringen av industristandarden (EN16325) som förnybartdirektivet hänvisar till inte är klar, har även AIB:s
arbete försenats.
Ursprungsgarantier i det omarbetade förnybartdirektivet
I artikel 19 i det omarbetade förnybartdirektivet ställs krav på att medlemsstaterna ska
kunna utfärda inte bara ursprungsgarantier för el utan även för gas, värme och kyla. Det
kräver ny lagstiftning och nya föreskrifter för ursprungsgarantier.
Förnybartdirektivet trädde i kraft 1 juli 2021 men det har inte varit möjligt att implementera artikel 19 fullt ut. Artikel 19 hänvisar till en industristandard (EN16325) som är
under revidering för att även inkludera gas, värme och kyla. Arbetet med revideringen
av standarden är dock kraftigt försenat och kommer att fortsätta även under 2022. Enligt
nuvarande tidplan väntas revideringen bli klar under 2023.
Energimyndigheten har under året arbetat med att utveckla ett nytt IT-system för de nya
ursprungsgarantierna och medföljande krav. I arbetet ingår även anpassning av befintligt
IT-systemet för handläggarsstöd. Arbetet har dock försvårats av att det inte finns några
färdiga krav från vare sig lagstiftning eller industristandard.

Drivmedel och transporter
I detta avsnitt har vi samlat Energimyndighetens arbete kopplat till drivmedelsmarknaden
inklusive tillsyn av hållbarhetslagen för biodrivmedel och biobränslen, drivmedelslagen
och reduktionspliktslagen. Här redovisar vi även Energimyndighetens samordningsuppdrag för utbyggnad av infrastruktur för förnybara drivmedel.
Hållbara bränslen
Under 2021 har Energimyndigheten genomfört en omorganisation för att samla
Energimyndighetens arbete inom hållbarhetslagen, drivmedelslagen och reduktions
plikten. Under året har prioriteringen varit att utveckla stödet kopplat till hållbarhets
lagen, reduktionsplikt och miljöinformation om drivmedel.
Hållbarhetslagen
Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen reviderades
under 2021 utifrån det omarbetade förnybartdirektivet. Energimyndigheten har under
2021 tagit fram föreskrifter med detaljerade bestämmelser för aktörerna inom ramen
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för den nya lagen (STEMFS 2021:7). För att vägleda de aktörer som är skyldiga att
ha ett hållbarhetsbesked, har vi under året genomfört ett kunskapsseminarium och
flera informationsmöten med branschaktörer. Vi har även publicerat ett dokument med
grundläggande information för rapporteringsskyldiga26 och uppdaterat vår vägledning.27
Det nya regelverket berör nya aktörer och många aktörer som har haft ett hållbarhetsbesked sedan tidigare behöver nu ett nytt besked för fler bränslekategorier. Detta har
inneburit en omfattande ärendehantering och kommunikation med företagen. Den
ökade kontakten har lett till en fördjupad dialog med näringslivet i frågan om hållbara
bränslen.
Reduktionsplikt för bensin och diesel

Under 2020 gällde 4,2 procents reduktion för bensin och 21 procent för diesel.28 Det
innebär att 14 263 GWh hållbara biokomponenter har blandats in i diesel och bensin. Det
är en minskning med 1,1 procent i absoluta tal jämfört med 2019 (men innebär en högre
inblandning då mängden såld bensin och diesel minskade under 2020). Denna inblandning
innebär att målet för 2020 har överstigits med 0,01 procent för bensin, men understigits
med 0,08 procent för diesel. Energimyndigheten har beslutat om reduktionspliktsavgift för
två aktörer.
Med de nya bestämmelserna i reduktionsplikten och dess förordning har Energi
myndigheten i sin tur reviderat sina föreskrifter. De nya bestämmelserna medför högre
krav med ökade reduktionspliktskvoter för bensin och diesel. De medför också att
flygfotogen inkluderas som reduktionspliktigt drivmedel. De nya bestämmelserna
innebär att reduktionsplikten kan uppnås på flera sätt, genom egen inblandning av
biodrivmedel, överlåtande av överskott av färdigblandat drivmedel till andra aktörer,
eller att aktören sparar överskott till nästkommande år. Vi har även förtydligat hur
den årliga redovisningen ska gå till.
Miljöinformation om drivmedel

Enligt drivmedelslagen ska det från den 1 oktober 2021 finnas en dekal vid bränslepumpar och på drivmedelleverantörernas webbplatser, som presenterar miljöinformation
om drivmedlet. Miljöinformationen innehåller information om ett drivmedels klimatpåverkan, typ av råvaror samt dess ursprung. Informationen ska göra det lättare för
konsumenter att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter för att kunna göra
hållbara val. Energimyndigheten publicerade i januari 2021 föreskrifter om skyldighet
att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel (STEMFS 2021:1). I föreskrifterna
framgår det vilka detaljerade krav som ställs på miljöinformationen.
Tillsyn över drivmedel

Energimyndigheten utövar tillsyn över drivmedelslagen (2011:319), hållbarhetslagen
(2010:598) och reduktionspliktslagen (2017:1201). Tillsyn sker årligen, främst genom
att granska den obligatoriska rapporteringen av drivmedelsleveranser som leverantörer
är skyldiga att lämna enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Energimyndigheten
Energimyndigheten. Grundläggande information till rapporteringsskyldiga: Gällande regelverket
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.ER 2021:21.
26

Energimyndigheten. Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
biobränslen.ER 2021:33.
27

Energimyndigheten. Drivmedel 2020 Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedelslagen,
hållbarhetslagen och reduktionsplikten. ER 2021:29.
28
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har även möjlighet att begära in handlingar och genomföra platsbesök för att kontrollera
att företagen uppfyller hållbarhetskraven. Under 2021 avslutade vi två egeninitierade
tillsynsärenden som påbörjades 2020.
Drivmedelslagen anger att varje drivmedelsleverantör ska minska utsläppen av växthus
gaser från levererade drivmedel till 88,5 g CO2ekv/MJ (en reduktion på 6 procent) till
2020. Vår uppföljning fann att 54 av 57 drivmedelsleverantörer har uppnått målet,
och resterande tre har uppfyllt det lagstadgade kravet genom samrapportering med
andra företag. Den totala minskningen för svenska drivmedelsleverantörer uppgick
till 19,3 procent.
Rapport om drivmedelsmarknaden

Energimyndigheten publicerar årligen en rapport över hur marknaden för drivmedel har
utvecklats. Drivmedelsrapport 202029 publicerades i november 2021. Rapporten baseras
på leverantörernas lagstadgade rapportering, och ökar kunskapen om drivmedel och
deras klimatpåverkan. Den efterfrågas av såväl näringsliv, beslutsfattare som forskare.
Rapporten visar att även om mängden levererade drivmedel minskade 2019 så ökade
mängden levererade hållbara biokomponenter. Drivmedelslagens mål om minskning
av växthusgasutsläpp med sex procent per levererad energienhet till 2020 jämfört med
2010 uppfylldes. En annan viktig observation är att slakteriavfall har ökat till att utgöra
72 procent av råvaran in i HVO (ett biodrivmedel som liknar diesel), och att endast
7 procent av råvaran kommer från Sverige.
Infrastruktur för alternativa förnybara drivmedel
Energimyndigheten har ett samordningsuppdrag för utbyggnad av infrastruktur för
förnybara drivmedel. Inom uppdraget svarar vi på frågor från andra myndigheter som
har uppdrag inom området. Utbytet mellan myndigheterna säkerhetsställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad av infrastrukturen.
Under året har Energimyndigheten tagit över ansvaret för svenska data i databasen Nobil.
Databasen innehåller data om publika laddningsstationer i Norge och Sverige. Norska
företaget Enova äger Nobil och tillsammans med dem arbetar vi för att utveckla databasen.
Projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet bidragit till finansiering av utvecklingen av Nobil. Projektet avslutades i februari 2021. Vi bedriver även
utbildning av energi- och klimatrådgivare inom ramen för samordningsuppdraget.
Energimyndigheten har stöttat Naturvårdsverket kring bedömningsfrågor kopplade till
Klimatklivet. Vi har även stöttat Trafikverket i arbetet med deras utlysning om att uppföra snabbladdningsstationer på så kallade vita sträckor, det vill säga vägsträckor längs
det statliga vägnätet som idag saknar en infrastruktur för snabbladdning.

Resurseffektiv energianvändning
Energimyndigheten verkar för en effektiv och hållbar energianvändning med en låg
negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. En resurseffektiv energianvändning är
första steget i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Tillsammans med
en ökad användning av förnybara energikällor möjliggörs smarta lösningar som bidrar
Energimyndigheten. Drivmedel 2020 Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedels
lagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten. ER 2021:29.
29
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till ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Åtgärderna minskar behovet av
eleffekt och förbättrar ofta förutsättningarna för flexibilitet i effektuttagen. Därmed bidrar
resurseffektiv energianvändning även till målet om 100 procent förnybar elproduktion.
Energimyndigheten informerar om energieffektivitet till breda målgrupper via olika
kanaler. Vi bevakar den förestående omarbetningen av Direktivet om energieffektivitet
när det gäller specifik information till banker och andra finansinstitut om möjligheter
att delta i finansieringen av åtgärder.
Kostnader per delområde Resurseffektiv energianvändning, tkr
Delområde

2019

2020

2021

Marknadsintroduktion av mer miljövänliga fordonsalternativ

1 646

2 611

3 205

-

-

37

Kunskap om resurseffektivitet lokalt och regionalt

11 562

8 192

11 948

Satsning på renovering och Etablerat kunskap om smarta städer,
stadsdelar och byggnader

10 020

7 574

6 745

Ökad energieffektivitet genom lagkrav och stöd till företag

99 730

90 201

51 798

Kunskap om resurseffektiva produkter och produktlagstiftning

28 540

31 941

30 782

8 587

3 769

6 700

160 085

144 288

111 215

Publik laddinfrastruktur för tunga varutransporter på väg

Övrigt
Summa

Tabell 10. Kostnader per delområde inom Resurseffektiv energianvändning. Kostnaderna för Ökad energieffektivitet genom
lagkrav och stöd till företag har fortsatt minska under 2021 på grund av att Energisteget och Nationella regionalfondsprogrammet har avslutats.

Marknadsintroduktion av mer miljövänliga fordonsalternativ
Klimatpremien är ett statligt stöd i form av ett bidrag för introduktion av e lbussar, miljö
lastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden. Stödet ska bidra till minskade utsläpp
av växthusgaser. Anslaget för Klimatpremien har 2021 varit totalt 220 miljoner kronor
där maximalt 80 miljoner fick betalas ut till stöd för elbussar. 100 av de 220 miljonerna
var ett extra anslag för eldrivna lastbilar.
§
Förordning om
elbusspremie

Klimatpremien

§
Förordning om statligt stöd
till vissa miljöfordon

Elbussar

Miljölastbilar

Eldrivna
arbetsmaskiner

Elbussar

Ellastbilar

Motorredskap

Trådbussar

Gaslastbilar

Traktorer

Laddhybridbussar

Bioetanollastbilar
Hybridlastbilar

Figur 4. Klimatpremien.
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Förutsättningarna för elbusspremien förändrades under hösten 2020 när premiebeloppet
sänktes från 20 till 10 procent av elbussens inköpspris och ett tak på 25 miljoner kronor
infördes för vad en aktör kunde få i stöd per år. Detta kan ha bidragit till att antalet
ansökningar om klimatpremie för elbussar har varit mindre under 2021 än tidigare år,
se tabell 11.
Elbusspremien, utfall miljoner kronor
2018

2019

2020

2021

Totalt ansökt belopp

229,6

1889,5

712,9

80,5

Totalt beviljade belopp

124,5

55,3

105,4

73,9

Totalt utbetalat belopp

49,3

78,8

101,8

76,9

Tabell 11. Ansökningar, beviljande ansökningar och utbetalade ansökningar för elbusspremien 2018–2021. Siffran för
totalt utbetalat belopp för 2020 har korrigerats.

Stödet för miljölastbilarna och de eldrivna arbetsmaskinerna har varit öppet för ansök
ningar sedan oktober 2020. Under 2021 har det inkommit ansökningar för cirka 260
miljölastbilar varav en majoritet har varit lastbilar drivna av fordonsgas. Under året har
det utbetalats endast 15 miljoner kronor för nio ellastbilar och 5,7 miljoner för 33 gaslastbilar, se tabell 12. Att det har betalats ut så lite pengar antas till största delen bero
på problemet med komponentbrister till fordonsindustrin i kombination med leveransförseningar till följd av coronapandemin. Inga ansökningar för bioetanoldrivna lastbilar
och hybridlastbilar har inkommit under året. Det finns hybridlastbilar på marknaden
men de har ännu inte fått något genombrott, detta gäller även för laddhybridbussar.
Klimatpremien, utfall miljoner kronor
2020

2021

Totalt ansökt belopp

59,9

156,5

Totalt beviljat belopp

0

95,8

Totalt utbetalat belopp

0

20,7

Tabell 12. Ansökningar, beviljande ansökningar och utbetalade ansökningar för Klimatpremien 2020–2021.

Under 2021 har det inkommit totalt sex ansökningar på olika typer av eldrivna arbetsmaskiner till en total summa om cirka åtta miljoner kronor. Inga utbetalningar för eldrivna
arbetsmaskiner har ägt rum under året och orsaken kan, liksom för miljölastbilarna,
vara komponentbrist och coronapandemin. Exempel på arbetsmaskiner som sökt stöd
är en eldriven pålningsmaskin och eldrivna kranmaskiner. Anledningen till att det inte
har inkommit så många ansökningar kan vara högt ställda krav på arbetsmaskinens
nettoeffekt och det faktum att det än så länge inte finns så många helt eldrivna arbetsmaskiner på marknaden.

Publik laddinfrastruktur för tunga varutransporter på väg
Regionala elektrifieringspiloter är ett aviserat statsstöd för etablering av laddinfrastruktur
och infrastruktur för tankning av vätgas. Förordningen för regionala e lektrifieringspiloter
beslutades i februari 2022. Den är en förutsättning för att beslut om stöd ska vara m
 öjligt.
Utifrån förutsättningarna har Energimyndigheten under året förberett för stödet samt
utrett regelverk och juridiska frågor.
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Kunskap om resurseffektivitet lokalt och regionalt
Lokala och regionala aktörer är viktiga i omställningsarbetet eftersom genomförandet
till stor del sker på lokal nivå.
Kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) utvecklas
En ny programperiod 2021–2022 har startats upp där Energimyndigheten genom prioritering och ledning säkerställer att rätt kunskap kan förmedlas och tillhandahållas lokalt
och regionalt. Inom ramen för denna har 121 kommuner beviljats medel för att erbjuda
grundläggande kommunal energi- och klimatrådgivning. Dessutom har 15 kommuner
beviljats projektbeslut inom satsningen utökad EKR och genom dessa har den lokala och
regionala kapaciteten ytterligare stärkts. Projekten har olika teman men tyngdpunkten
består av projekt som på olika sätt tillgodoser behov som små och medelstora företag
har. Delvis kan satsningen därför fungera som en kunskapsbrygga och täcka delar av
informationsbehov som uppstått i samband med att projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet, till exempel Coacher för energi och klimat, avslutats.
Energimyndigheten arbetar aktivt för att rådgivningen ska kunna förstärka och komplettera andra styrmedel/satsningar. Mot denna bakgrund har Energimyndigheten påbörjat
särskilda satsningar inom områdena resurseffektiv bebyggelse och hållbara transporter
(elektrifiering). Utmärkande för dessa är att aktiva sammanhållna rådgivningsinsatser
genomförs i hela landet.
För att stärka rådgivningens förmåga har Energimyndigheten initierat kompetenshöjande insatser inom området individuell mätning och debitering (IMD) och den
nya energimärkningen. Vidare har 30 nya rådgivare genomgått den obligatoriska
grundutbildningen.
Lokal och regional kapacitetsutveckling utvärderas och resultat sprids
Under våren färdigställde Energimyndigheten utvärderingen av det avslutade p rogrammet
Lokal och regional kapacitetsutveckling (Loreg) där 67 kommunala och regionala projekt
fått stöd på sammanlagt cirka 134 miljoner kronor under åren 2018–2020.30 Programmet
har haft fokus på att öka den organisatoriska kapaciteten och stärka förmågan att arbeta
mer effektivt och strategiskt med energiomställning och minskad klimatpåverkan.
Det viktigaste som Energimyndigheten tar med sig från utvärderingen är att det finns
ett fortsatt behov av att stödja mindre och/eller resurssvaga kommuner i de här frågorna
och att utveckla arbetet med resultatspridning genom att tillgängliggöra konkreta metoder
och verktyg.
Energimyndigheten har under året sammanställt och spridit resultat och kunskap från
programmet. Vi har publicerat tre guider med tema hållbara pendlings- och tjänsteresor,
upphandling som verktyg i energi- och klimatomställning samt fysisk planering som
verktyg för energiomställning.31 Till varje guide finns ett webbföredrag som på ett
lättillgängligt sätt redogör för innehållet. Vi har även tagit fram en mer omfattande
webbutbildning som ska hjälpa kommunerna i deras prioriteringar och strategiska

Energimyndigheten. Utvärdering av stödprogrammet för lokal och regional kapacitetsutveckling.
ER 2021:5.
30

Energimyndigheten. Hur du ställer om era pendlings- och tjänsteresor. ET 2021:07. Energi
myndigheten. Hur du gör upphandling till ett verktyg i er energi- och klimatomställning. ET 2021:08.
Energimyndigheten. Hur du använder fysisk planering som verktyg i omställningsarbetet. ET 2021:09.
31
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ö verväganden kopplat till energi- och klimatfrågor. Slutligen har vi tagit fram tio lärande
exempel om bland annat energi- och effektplanering, hållbara skolresor och hållbara
turistresor.32 Webbplatsen hallbarstad.se som drivs av Rådet för hållbara städer fungerar
som en av flera plattformar för att nå ut med lärande exempel och guider.

Smarta städer, stadsdelar och byggnader som nod i energisystemet
Nätverken BeBo och Belok har under året drivit fördjupningsområdet Smarta Stadsdelar
som inrymmer frågor om digitalisering, effekthantering, laddinfrastruktur och solenergi.
Under 2021 har de i samverkan arrangerat ett antal aktiviteter inom dessa fördjupningsområden, exempelvis effektdialog med medlemsföretagen och Energiföretagen Sverige.
Energimyndigheten bedömer att aktiviteterna har lett till en kunskapshöjning kring såväl
fastighetsägarnas som energiföretagens behov, utmaningar och möjligheter kopplat till
effekthantering och efterfrågeflexibilitet.
Fördjupningsområdet Smarta stadsdelar startades upp efter att behovet påtalades i de
strateginoder som arbetar med omställning av lokala energisystem inom strategierna
Resurseffektiv bebyggelse och Flexibelt och robust energisystem.
Inom nätverket BeBo har ett par förstudier, för att öka kunskapen om eleffektbehov i fler
bostadshus, genomförts under 2021. I förstudierna beskrivs tillgängliga tekniker och
goda exempel på hur eleffektbehoven kan minskas och vilka möjligheter det finns att
skapa energimässigt självförsörjande flerbostadshus genom att använda vätgasteknik.
Till exempel för off grid-lösningar, reservkraftsystem eller för att avlasta energisystemet
i samband med effekttoppar.
Under 2021 har en förstudie av möjligheter för energigemenskaper i Sverige genomförts
i samverkan med nätverken Bebo och Belok.33 Vidare har en förstudie om småhusens roll
i ett förändrat energisystem genomförts i samverkan med nätverket Besmå. Förstudierna
innehåller analyser och åtgärdsförslag som kan minska småhusens eleffektbehov och öka
potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet.34

Satsning på renovering leder till kunskaps- och kapacitetshöjning
Energimyndigheten har under året förberett och genomfört ett antal insatser för energioch resurseffektiv renovering. Fokus har varit att öka kunskap och kapacitet för att
lyfta de byggnader som idag har sämst energiprestanda (energiklass E, F, G) upp mot
nybyggnadsstandard. Det handlar om så kallad djuprenovering. Exempel på insatser
som har genomförts under året anges nedan.
I samverkan med Boverket har vi tagit fram ett kunskapsunderlag om energieffektiviseringsmöjligheter som alternativ till installation av individuell mätning och debitering (IMD).
Underlaget utgör nu ett stöd till fastighetsägare av flerbostadshus som vill utnyttja
energieffektiviseringsstödet.
Energimyndigheten har tagit fram och testat en utbildning för att diplomera energiexperter
i djuprenovering. Utbildningen bygger på den erfarenhet som har utvecklats i beställargrupperna för bostäder och lokaler under många år, och som populärt kommit att kallas

32

http://www.energimyndigheten.se/loreg

33

CIT Energy Management. Genomlysning av möjligheter för Energigemenskaper i Sverige. 2021

34

Anthesis. Småhusens roll i ett förändrat energisystem. 2021.
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totalmetodik. Fem pilotutbildningstillfällen har genomförts. Kopplat till utbildningen
har också tre informationsseminarier genomförts med beslutsfattare som målgrupp för
att höja beställarkompetensen kring djuprenoveringar och energieffektiv renovering.
En kvalitativ utvärdering av pilotutbildningarna visar att deltagare generellt upplevt innehållet som relevant. Önskemål om fördjupad kunskap om metodiken efterfrågades också
av deltagarna.35
Nätverket för energieffektiva byggnader (Lågan) har genomfört ett pilotprojekt för att
öka kunskapen om totalmetodiken hos regionala aktörer inom byggsektorn. I projektet
har genomförandeprocessen med totalmetodik testats praktiskt.
För att långsiktigt bidra till att öka den nationella byggmarknadens kapacitet inom energi
effektiviserande renovering har Energimyndigheten tagit fram en operativ handlingsplan.
Inom nätverket för flerbostadshus (BeBo) genomfördes under året en förstudie om
möjligheten att använda återbrukat material vid renovering och vilken klimatpåverkan
som nytt respektive återbrukat material kan ge. Förstudien visade att det finns ett stort
intresse från fastighetsägarna för återbruk, men att det i dagsläget finns både marknadshinder och praktiska frågor i samband med genomförandet av renoveringar som hindrar
utvecklingen.
Två förstudier har genomförts inom Energimyndighetens nätverk för småhus, BeSmå.
Studierna har haft fokus på hur takten av energieffektiviserande renoveringar i befintlig
småhusbebyggelse kan öka. Studierna pekar på möjligheter och utmaningar med att
utforma rationella renoveringslösningar för småhus från 1960- till 1980-talet.

Ökad energieffektivitet genom lagkrav och stöd till företag
Insatser för ökad energieffektivitet inom näringsliv och industri har främst bestått av
olika typer av stöd till genomförande av åtgärder och fortsatt implementering av lagkrav
för energikartläggning i stora företag. Stödformerna för stora företag har skilt sig från
de för små och medelstora företag vilket enligt Energimyndighetens erfarenhet leder till
bättre anpassade och därmed mer verksamma stöd.
Kartläggning av åtgärder för ökad energieffektivitet i stora företag
Stora företag måste enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv och lagen (2014:266) om
energikartläggning i stora företag genomföra energikartläggningar vart fjärde år. År 2021
har företagen påbörjat rapportering av den andra perioden av energikartläggningar. För
att stärka dialogen med näringslivet har Energimyndigheten anordnat flera informationsträffar och workshoppar både till företag och certifierade energikartläggare under året.
Energimyndigheten har genomfört 22 tillsynsärenden för att granska några av energi
kartläggningarna mer i detalj och kontrollera att lagkraven uppfylls. I allmänhet uppfyller
de granskade företagen lagens krav.
Under 2018–2020 gav Energimyndigheten stöd till investeringar och p rojekteringar för
energieffektivisering i gruv- och tillverkningsindustrin genom programmet Energisteget.
Stödet gick till företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag.
Programmet slutrapporterades under 2021.36 Energimyndigheten har under året publicerat
fyra webbartiklar med exempel på resultat från projekt inom programmet.
35

CIT Energy management. Pilotkurser och seminarier för totalkonsulter och beställare. 2021.

36

Energimyndigheten. Tre år med Energisteget. ER 2021:20.
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Nationella regionalfondsprogrammet bidrog till ökad energieffektivitet
Projekten inom Nationella regionalfondsprogrammet har under åren 2015–2021 genomfört insatser för att bidra till EU:s mål att öka energieffektivitet och samtidigt främja
konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Projekten har erbjudit information,
rådgivning, ekonomiska stöd och nätverk till små och medelstora företag utifrån f öretagens
behov och förutsättningar inom alla branscher och över hela landet. Syftet var att stärka
företagen i deras systematiska och strukturerade energieffektiviseringsarbete.
Energimyndighetens bedömning av programmets utfall är att de företag som får stöd och
rådgivning genom projekten ökar sin förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat
med sin egen energianvändning. De blir också bättre beställare av energieffektiva produkter och tjänster. Programmet har också bidragit till bättre samverkan mellan aktörer
på regional nivå. Bedömningarna stärks av de utvärderingar som är gjorda, framför allt
under förra året, samt årets resultatsammanställningar.
Energimyndigheten har genomfört projekten tillsammans med länsstyrelser, regionala
energikontor, kommuner och branschföreningar. Energimyndigheten och samverkansparterna har vidareutvecklat metoder och arbetssätt och tillsammans bidragit med sina
olika kompetenser vid rådgivning och möten med små och medelstora företag. Under
året har det varit stort fokus på att dokumentera och sprida resultat, framtagna metoder
och material från programperioden för att vunna erfarenheter och förmågor ska kunna
nyttjas och utvecklas även efter programperioden. Samverkansparterna har inspirerat
varandra i hur de framtagna metoderna kan användas efter att programmet är slut.
Energimyndigheten har på vår webbplats och i sociala medier publicerat artiklar och
filmer med goda exempel på företag som arbetar med energieffektivisering. Dessutom
är regionala resultatsammanställningar framtagna för att sprida resultat och erfarenheter
regionalt. Guide för energieffektiva företag samlar branschvisa vägledningar för bästa
möjliga teknik, information om hur företag kan arbeta med energiledning och åtgärdsplaner, metoder, goda exempel och annat framtaget material. Aktörer som arbetar med
energieffektivisering i företag ska kunna använda guiden även efter programmets slut.
Utöver detta har totalt nio branschspecifika webbkurser i energieffektivisering tagits
fram i samarbete med branschorganisationer. Dessa finns fortsatt tillgängliga. Utöver
företag använder även gymnasier och utbildningsföretag utbildningarna.
Under året har det nationella kompetens- och metodstödet Klimatsynk genomfört
spridningsaktiviteter av erfarenheter, kunskap och goda exempel, och samverkat med
aktörer inför kommande satsningar inom regionalfonden. Exempel på resultat från hela
programperioden är att:
• Kunskapen om energitjänster har ökat vilket har stimulerat utveckling av
energitjänster som är anpassade efter behoven i små och medelstora företag.
• 1 350 små företag har fått stöd i att göra en energigenomgång och att initiera
energieffektiviseringsåtgärder. Erfarenheter och material från arbetet av att
rekrytera, motivera och stötta företag omhändertas inom arbetet med den
kommunala energi- och klimatrådgivningen.
• Energihushållning är nu med som ett prioriterat område i den nationella strategin
för tillsyn enligt miljöbalken som Naturvårdsverket har tagit fram.
• Genom miljötillsynen har miljöskyddsinspektörer genomfört drygt 2 000 företags
besök. Dessutom är 500 miljöinspektörer utbildade i verktyg och m
 etoder, och
200 inspektörer är utbildade i motiverande samtal.
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• 91 företag har fått stöd för fördjupad studie inför en investering, eller investeringsstöd för att genomföra ett projekt. Den potentiella energieffektiviseringen av
dessa insatser är 33 GWh/år. De vanligaste åtgärderna är inom process- eller
systemeffektivisering samt värmeåtervinning.
• 288 företag har deltagit i nätverk och identifierat en samlad potentiell energibesparing på nästan 179 GWh. De företag som ingått i nätverken bedöms, med
sina gemensamma åtaganden, ha åstadkommit energieffektivisering med 14 procent. Förutom direkt påverkan på deltagande företag, har projektets metod även
inspirerat till att användas kommersiellt samt till nya projektidéer.
Projekten har inkluderat hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställhet i planeringen av sina aktiviteter vilket har bidragit till ett ständigt lärande om dessa aspekter.

Kunskap om resurseffektiva produkter och produktlagstiftning
Energimyndighetens uppdrag kring resurseffektiva produkter omfattar strategiska
EU-förhandlingar, marknadskontroller för en sund konkurrens och att förmedla
kunskap till berörda aktörer. Mer om det internationella samarbetet beskrivs i kapitlet
Internationella samarbeten.
Effektanalys visar att ekodesign och energimärkning är lönsamt
Under året har vi genomfört en effektanalys av Energimyndighetens påverkansarbete
inom ekodesign och energimärkning för ventilationsenheter och elmotorer. Intervjuade
aktörer anser att kraven i förordningarna är bra och driver marknaden i rätt riktning
samt att striktare reglering ger konkurrensfördelar både inom EU och globalt. Det finns
dock osäkerhet kring hur stor andel av energibesparingarna som är ett direkt resultat av
Energimyndighetens arbete. Trots osäkerheten visar kostnadsnyttoanalysen att värdet
av energibesparingarna för ventilation och elmotorer överstiger de svenska marknadsaktörernas och skattebetalarnas direkta kostnader för lagstiftningen.37
2021 var energimärkningens år
Under året har vi fokuserat på att informera om den nya generationen e nergimärkning.
Den trädde i kraft 1 mars för en rad konsumentprodukter och 1 september för b elysning.
Informationskampanjen har främst bedrivits inom ramen för EU-projektet Label 2020.
Kampanjen har uppmärksammats i media och återförsäljare har hänvisat till Energi
myndighetens budskap. Vi har under 2021 spridit kunskap om den nya lagstiftningen
direkt till 223 svenska leverantörer, återförsäljare, branschorganisationer, upphandlare
och vidareförmedlare.38 Webbsidorna har haft fler än 25 000 besök. Energimyndigheten
bedömer att insatserna tillsammans har bidragit till att förenkla övergången till den nya
generationen energimärkning.
Den 1 maj lanserades den nya energimärkningen för däck som nu även visar när däcket
har bra väggrepp på snö och is. Energimyndigheten har tagit fram informationsmaterial
till leverantörer och konsumenter som bland annat delades ut vid årets däckrazzia. Vår
bedömning är att den nya märkningen gör det lättare för konsumenten att välja dubbfria
vinterdäck.39
37

Sweco. Effektanalys ekodesign och energimärkning. 2021.

38

Report on the implementation plan for national campaign. 2021.

39

Energimyndigheten. Energimärkningen visar vägen – så väljer du däck till din bil. ET 2021:12.
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Långtidstest av solcellssystem för villatak ger resultat
Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade s ystemen
utom ett fungerar bra. Det finns utvecklingsbehov när det gäller installation, dokumen
tation och märkning. Testet har bidragit till att inspirera leverantörerna i deras produktutveckling. Vid publiceringen har vi lyft både goda exempel och brister, aspekter som är
viktiga för att hjälpa konsumenter att välja ett solcellssystem som m
 otsvarar deras behov.
Samtidigt har energi- och klimatrådgivarna fått ett faktaunderlag som de kan använda i
sin rådgivning. Testresultaten är också tekniskt underlag för EU-förhandlingar kring framtida krav på verkningsgrad, funktionalitet och resurseffektivitet. Resultaten har fått god
spridning via media och i Energimyndighetens sociala kanaler. Webbsidorna har haft fler
än 13 000 besökare.
Marknadskontroll bidrar till besparingar
Inom det nordiska samarbetet kring marknadskontroll, Nordsyn, har effekten av de
marknadskontrollprovningar som genomförts under åren 2011–2019 beräknats. Resul
taten visar att provningarna har inneburit en besparing på 38 GWh, vilket motsvarar cirka
72 miljoner kronor i minskade kostnader för svenska konsumenter.40 Provningar är en
del av Energimyndighetens marknadskontroll som också omfattar dokumentkontroller,
webbkontroller, kommunikationsinsatser och samarbetsprojekt med andra myndigheter,
nationellt, i Norden och i övriga EU.
Trovärdig, effektiv och rättssäker marknadskontroll med hög servicegrad
För att bidra till en mer effektiv och rättssäker marknadskontroll har Energimyndigheten
flera samarbeten med andra marknadskontrollmyndigheter. Flera av a ktiviteterna i
EU-projektet Eepliant 3 har dock försenats på grund av coronapandemin. Kommunikations
insatser är en del av den förebyggande marknadskontrollen, som i förlängningen bidrar till
en sund konkurrens och att konsumenter får rätt information. Energimyndigheten arbetar
löpande med att utveckla arbetet med marknadskontroll. För att bidra till ökad service
förbättrades hanteringen av anmälningar från allmänhet och företag under 2021. Under året
startade Energimyndigheten 24 nya ärenden som omfattade 38 modeller av produkter och
44 ärenden avslutades. De flesta företag gör rättelser efter att vi påpekat bristerna.

Trygg energiförsörjning
Trygg energiförsörjning handlar om att förebygga och lindra negativa konsekvenser som
uppstår för samhälle och energianvändare vid störningar och avbrott i energiförsörjningen.
För detta krävs trygga och tillförlitliga energiförsörjningskedjor och robust energi
infrastruktur, samt en välplanerad och övad krishanteringsförmåga – både i vardag,
vid kris samt inför och under höjd beredskap och krig. Energimyndigheten har bidragit
med expertkunskap, kunskapsstöd och samordning avseende försörjningstrygghet.

Nordiska ministerrådet. Effect of market surveillance in securing savings of ecodesign and energy
labelling. Nordic Council of Ministers Publication 2021:522.

40

53

ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2021

Kostnader per delområde Trygg energiförsörjning, tkr
Delområde

2019

2020

2021

Trygg energiförsörjning

36 160

31 792

41 151

Summa

36 160

31 792

41 151

Tabell 13. Kostnader per delområde inom Trygg energiförsörjning. Kostnaderna för delområdet minskade under 2020
jämfört med 2019 på grund av det rådande pandemiläget, för att åter öka under 2021. En anledning till ökningen är
också att vi fått nya uppdrag kopplat till detta delområde.

Vi har också verkat inom ramen för olika roller, ansvar och energislag enligt nedan. Vi
har exempelvis vidareutvecklat kunskapsstöd till kommuner och länsstyrelser med fokus
på drivmedelsbehov och värmeberedskap. Våra tillsynsverksamheter är ytterligare ett
av verktygen för att säkerställa och upprätthålla en trygg energiförsörjning och robusta
energisystem.
Energimyndighetens sammanfattande bedömning är att vi har medverkat till en förhöjd
kunskaps- och kompetensnivå bland berörda aktörer, både inom offentlig och privat
sektor. Samordning och samverkan liksom Energimyndighetens och energibranschernas
förmåga att agera vid störningar inom energiförsörjningen och andra utmanande händelser
har stärkts genom våra insatser. Våra redovisade åtgärder under året har därmed bidragit
till en förbättrad energiberedskap och en ökad motståndskraft inom totalförsvaret. Vi
har också medverkat till att säkerställa svenskt inflytande och att driva Sveriges linje
i olika internationella sammanhang.
Uppväxlingen av vårt arbete med försörjningstrygghet, krisberedskap och civilt försvar
fortsätter. Energimyndighetens ökade resurser medför långsiktigt stabila planeringsoch arbetsförutsättningar. I det fortsatta arbetet måste vi säkerställa en balans mellan
de tre grundpelarna i energipolitikens mål om försörjningstrygghet, konkurrenskraft
och ekologisk hållbarhet. Kompetensförsörjning är ytterligare en av utmaningarna, då
många aktörer för närvarande försöker rekrytera liknande kompetenser i sitt utvecklingsoch beredskapsarbete.

Löpande lägesbilder under coronapandemin
Energimyndighetens arbete med samlade lägesbilder under coronapandemin har fortlöpt
under året. Fokus i lägesbilderna har varit eventuell påverkan på energiförsörjningen.
Vi har kontinuerligt försett Regeringskansliet, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), Försvarsmakten, länsstyrelser och andra ansvariga myndigheter med
redovisningar utifrån våra framtagna lägesbilder, analyser och underlag om försörjnings
situationen och energibranschens behov av stöd. I det arbetet har vi samverkat med
andra myndigheter, branschorganisationer och viktiga och representativa företag
inom drivmedels-, el-, värme- och gasförsörjningen. Vår långsiktiga samverkan med
Oxford Institute for Energy Studies har bidragit till att säkerställa en god kvalitet i
våra analyser och bedömningar. I lägesbildsarbetet har vi understrukit vikten av att
samhällsviktiga energianvändare kontinuitetssäkrar sin verksamhet och har förmåga
att hantera parallella händelser. Lärdomarna från coronahanteringen har bidragit till
utvecklingen av Energimyndighetens samverkans- och lägesbildsarbete i hela hotskalan.
Coronahanteringen har även bidragit till att stärka vår förmåga att agera vid störningar
i energiförsörjningen.
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Trygg elförsörjning
Sedan 2020 är Energimyndigheten behörig myndighet el i Sverige. Vi arbetar löpande
med genomförandet av EU-förordning 2019/941 om riskberedskap inom elsektorn. Vi
har tagit fram en första version av nationell riskberedskapsplan, som vi kontinuerligt
kommer att vidareutveckla och uppdatera.
Under perioden 2021–2022 är Energimyndigheten ordförande i Nordiskt beredskapsforum
(NordBER). Det är ett nordiskt samarbete kring elberedskap där Energimyndigheten och
Svenska kraftnät deltar tillsammans med sina nordiska motsvarigheter. Energimyndigheten
är även ordförande i arbetsgruppen för cybersäkerhet. Samtidigt som arbetet inom
NordBER har begränsats av den pågående pandemin, så har vi använt detta forum för
att dela erfarenheter av coronahanteringen. I november deltog f öreträdare för Energi
myndigheten, tillsammans med ett antal andra nordiska aktörer, vid ett informellt möte
med Electricity Coordination Group (ECG) vid EU-kommissionen, för att presentera
arbetet inom NordBER.
Vår sammantagna bedömning är att årets arbete med Styrel har bidragit till kompetens
höjning och förstärkt förmåga bland samhällsviktiga aktörer att hantera en situation med
eleffektbrist. Under året har vi återupptagit planeringsomgång tre av styrel. Planerings
omgången har förlängts två år på grund av pandemin. Vi har erbjudit anpassat stöd i form
av planeringsdokument och instruktionsfilmer till de aktörer som bedriver planeringsarbetet. Under hösten 2021 genomförde vi styrel-utbildning för deltagare från kommuner,
regioner och länsstyrelser vid sju tillfällen. Planering och genomförande av utbildningen
skedde i samverkan med Svenska kraftnät och MSB. Vi har även tagit fram information
angående informationssäkerhet och publicerat den på vår webbplats. Vi har producerat
nyhetsbrev om styrel samt genomfört ett erfarenhetsforum med länsstyrelserna, MSB och
Svenska kraftnät. Syftet var att dela erfarenheter och att utveckla styrel-arbetet. Dessutom
har vi startat ett utvecklingsarbete för att anpassa framtida planeringsomgångar till en
ny säkerhetspolitisk hotbild.

Trygg olje- och drivmedelsförsörjning
Som ett led i utvecklingen av Sveriges drivmedelsberedskap har vi genomfört en utredning
om prioritering av drivmedel till samhällsviktiga funktioner. Utredningen kommer att ligga
till grund för vårt fortsatta arbete inom drivmedelsberedskapen. Vi har också genomfört en
utredning om dämpning av drivmedelsförbrukningen på ett k ontrollerat sätt. Arbetet med
prioritering av drivmedel och förbrukningsdämpande åtgärder kommer att fortsätta inom
ramen för Energimyndighetens utveckling av Sveriges drivmedelsberedskap.
På uppdrag av Regeringskansliet har Energimyndigheten representerat Sverige inom
olika beredskapslagrings- och oljekrishanteringsfora, inom ramen för International
Energy Agency (IEA) och EU-kommissionen, inklusive Oil Coordination Group
(OCG). På så sätt har vi medverkat till att säkerställa svenskt inflytande och att driva
Sveriges linje. Vi har också bidragit med underlag till de synpunkter som Sverige
lämnade om EU-kommissionens initiativ till en utredning om ett framtida, utvecklat
beredskapslagringssystem.
Vi har utarbetat en vägledning som kommuner kan använda som stöd i kartläggningen
av drivmedelsbehovet för samhällsviktig verksamhet. Under hösten 2021 föreläste
Energimyndigheten om drivmedelsförsörjning och reservdrivmedel för en r egional
arbetsgrupp om civilt försvar, under ledning av länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Representanter för polisen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Migrationsverket,
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten/Västra militärregionen och ett antal kommuner
ingår i arbetsgruppen. Därtill har Energimyndigheten föreläst kring frågor som rör
drivmedelsberedskap för länsstyrelsen i Hallands län, vid den Nationella dricksvattenkonferensen 2021 i Malmö samt för Region Västra Götaland och vid Livsmedelsverkets
totalförsvarsutbildning. Vi har även utbildat personal vid Försvarsmakten i drivmedelsberedskap samt föreläst om drivmedelsförsörjning för deltagare från Militärhögskolan.
I augusti 2021 hade Energimyndighetens generaldirektör ett möte med bransch
organisationen Drivkraft Sveriges VD om samverkan och utvecklingsbehov, med
fokus på drivmedelsberedskap och frågor om försörjningstrygghet.

Trygg värme- och kylaförsörjning
Energimyndighetens samverkan med branschaktörer inom värme- och k ylaförsörjningen
har vidareutvecklats i samband med våra löpande redovisningar av lägesbilder under
coronapandemin. Vi har också påbörjat revideringen av en vägledning för hur kommuner
kan lindra en värmekris. I februari 2021 föreläste vi om civilt försvar på Energiföretagen
Sveriges Distributionsdagen fjärrvärme. Vi föreläste också om informations- och cybersäkerhet vid Energiföretagen Sveriges digitala konferens Fjärrvärmedagen i april 2021.
Föreläsningen riktade sig främst till branschaktörer inom fjärrvärmeförsörjningen.
Trygg naturgasförsörjning
Energimyndighetens arbete med att säkerställa försörjningstryggheten i det v ästsvenska
gassystemet har fortlöpt i enlighet med kraven i EU-förordning 2017/1938 om åtgärder för
att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Arbetet sker inom ramen för uppdraget
som behörig myndighet gas i Sverige med tillhörande tillsynsroll. Energimyndigheten
medverkar i Gasmarknadsrådet, i Shippers’ Forum och i EU-kommissionens Gas
Coordination Group (GCG).
Tillsynsarbetet för perioden 2019–2020 avslutades under det första tertialet 2021.
I februari 2021 beslutade Energimyndigheten om en ny tillsynsplan för perioden
2021–2022. Under året har vi utfört omfattande tillsyn över större förbrukare i det
västsvenska naturgasnätet, samtidigt som vi har utvecklat tillsynsprocessen. Under
vintern/våren 2021–2022 ser Energimyndigheten en ökad risk för störningar i det västsvenska naturgasnätet. Viss verksamhet har därför omprioriterats. Tillsynsarbetet har
utökats ytterligare för att säkerställa att berörda aktörer uppfyller regelverkets krav.
Genom tillsynen och andra åtgärder har vi sannolikt bidragit till att höja samhällets
samlade krishanteringsförmåga vid gasstörningar. Den tillfälligt förbättrade s ituationen
kring coronapandemin tillät att platsbesök kunde ske från och med oktober 2021. Plats
besök har utförts hos så gott som samtliga aktörer på gasmarknaden som har en särskild
roll inom Sveriges övergripande energiförsörjning (el-, värme- och drivmedelsbolag).
Erfarenheterna från tillsynsarbetet används i vårt kontinuerliga arbete med riskanalys
samt i utformandet av kommande tillsynsplaner och revideringar av den nationella
krisplanen för Sveriges naturgasförsörjning.
Arbetet med solidaritet enligt EU-förordning 2017/1938 (artikel 13.10), har löpt vidare
under året. Energimyndigheten har i sin expertroll medverkat i att driva Sveriges linje
i förhandlingar med Danmark om att ingå avtal om mottagande av solidaritetsgas. Vi
har också utökat vår expertkunskap genom att analysera den del av den svenska gas-
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marknaden som inte omfattas av EU-förordningen. Energimyndigheten har bevakat och
analyserat gasförsörjningssituationen i samband med de löpande lägesredovisningarna
under coronapandemin och inom ramen för ordinarie marknadsbevakning.
Under året har Energimyndigheten genomfört en mindre övning med Nordion Energi AB
samt en intern övning. Övningarna har medfört förstärkning av vår förmåga att utlysa och
hantera krisnivåer i rollen som behörig myndighet i Sverige för trygg naturgasförsörjning.
På så sätt har även vår förmåga att bevaka gasförsörjningskriser stärkts.

Totalförsvarsplanering och förstärkning av det civila försvaret
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2021 ska Energimyndigheten redovisa användningen av de medel som ska bidra till att förstärka arbetet med civilt försvar avseende
energiförsörjningen, mot bakgrund av bland annat den säkerhetspolitiska u tvecklingen
i närområdet. Under året har vi redovisat ett antal rapporter och underlag till Regerings
kansliet, MSB och Försvarsmakten angående vidtagna och planerade åtgärder samt
uppnådda resultat och förmågebedömningar.
Under året har Energimyndighetens kontinuerliga samverkan med Försvarsmakten,
MSB samt med andra bevakningsansvariga myndigheter och olika aktörer inom energi
försörjningen fortlöpt i olika sammanhang och på skilda nivåer. Vi medverkar i MSB:s
externa referensgrupp i arbetet med vägledningar om krigsorganisation och krigsplacering
till företag, myndigheter och kommuner med flera. Vi ingår i MSB:s externa referensgrupp om civil beredskapsplanering. Energimyndigheten har också bidragit i MSB:s
arbete med en ny definition av samhällsviktig verksamhet samt inkommit med ett remis�svar i ämnet. Vi medverkar i Försvarsmaktens fördjupade planering 2021/2022. Vi har
då lämnat underlag som Försvarsmakten kan nyttja i sin planering, till exempel när
det gäller energiresursbehov. Energimyndigheten har också bidragit med stöd, underlag
och sakkunskap i Försvarsmaktens spel samt fält- och ledningsövningar. Vi medverkade
som energiexpert i de avslutande övningarna i Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020),
där företrädare för länsstyrelser, kommuner, regioner och Försvarsmaktens mellersta och
västra militärregioner deltog. Vi har också deltagit i ett krigsspel på Försvarshögskolan om
komplexa gråzonsproblem tillsammans med Försvarsmakten och ett antal andra myndig
heter. Därtill medverkade vi i det myndighetsgemensamma motspelet i Trafikverkets
simuleringsövning Qvintus 4.
Energimyndigheten medverkar till att representera Sverige i planeringsgruppen för
energifrågor, enligt regeringens raminstruktion för det svenska civila beredskapsarbetet
inom Nato/PFF.
I juni 2021 genomfördes ett digitalt första sonderande samordningsmöte inom energi
sektorn. Energimyndighetens generaldirektör bjöd in till detta möte utifrån f öreslagen
från Utredningen om civilt försvar om sektorsansvariga myndigheter med mera. General
direktörerna från Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Strålsäkerhets
myndigheten deltog i mötet.
Energimyndigheten har en adjungerad roll i en arbetsgrupp (AG5), som leds av Energi
företagen Sverige AB. Detta är en samarbetsgrupp som kan bidra till det fortsatta,
gemensamma utvecklingsarbetet med el- och värmebranschen. Det gemensamma
syftet är att arbeta lösningsorienterat tillsammans och att, utifrån kunskap och en
helhetssyn på energisystemet, bidra till att stärka beredskapen samt totalförsvaret.
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Energimyndighetens sakanslag har främst använts för uppdrag till FOI om kunskaps
utvecklande studier.41 Studierna syftar till att bidra till kunskaps- och förmågeutvecklingen
inom totalförsvaret. Efter tidsförskjutningar på grund av pandemin, återupptog FOI
under hösten 2021 arbetet med två projekt. Uppdragen avser studier om energirelaterat
värdlandsstöd samt om säkerhetsaspekter på energilagring i framtida energisystem.
Energimyndigheten har utarbetat ett flertal underlag och analyser i syfte att underlätta
en uppväxling av verksamheten och för att möjliggöra en tillväxt inom civilt försvar.
En av de grundläggande utgångspunkterna är att omställningen till ett hållbart energisystem kräver en utvecklad robusthet i energisystemet. Ett långsiktigt u tvecklingsarbete
krävs, där perspektivet höjd beredskap successivt integreras i fler delar av Energi
myndighetens verksamheter. I det arbetet behöver vi också balansera rollen som
främjande och kunskapsstödjande myndighet, mot utökade krav på skydd gällande
informationssäkerhet och säkerhetsskydd som våra utökade uppdrag och roller medför.

Risk- och sårbarhetsanalyser
Energimyndigheten ska senast vid utgången av oktober månad varje jämnt årtal lämna en
sammanfattande redovisning baserad på en risk- och sårbarhetsanalys. Rapporteringen
sköts upp till följd av coronapandemin. I januari 2021 skickade vi Risk- och sårbarhetsanalys 2020 till Regeringskansliet och MSB. Därefter deltog vi i MSB:s arbete med den
nationella risk- och förmågebedömningen. Vi har dessutom bidragit med expertstöd i
samband med MSB:s uppdatering av sina föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser.
Vi har utvecklat förmågan att göra risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar.
Detta sker bland annat med koppling till utvecklingen av vårt samverkans- och lägesbildsarbete i hela hotskalan, utifrån lärdomar från hanteringen av coronapandemin. Dialog
har även förts internt med myndighetens risksamordnare, i syfte att utveckla vår egen
förmåga att arbeta mer systematiskt med riskhantering.

Europeisk kritisk infrastruktur och riksintresse energi
Vartannat år ska Energimyndigheten redovisa ett identifieringsarbete till MSB av
potentiella europeiska kritiska infrastrukturer, i enlighet med kriterier i rådets direktiv
2008/114/EG. Vi har i vårt analysarbete hittills inte identifierat någon sådan infrastruktur.
Vår senaste redovisning skedde i oktober 2021. Energimyndigheten gör en fortsatt
bedömning att det inte finns potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorerna olja och gas enligt kriterierna i rådets direktiv 2008/114/EG.
Under hösten 2021 medverkade Energimyndigheten tillsammans med Infrastruktur
departementet och Svenska kraftnät i ett informellt möte med EU-kommissionen om
kritisk infrastruktur inom energisektorn. Syftet var att bedöma ett eventuellt behov av
specifika initiativ på EU-nivå för att skydda kritisk energiinfrastruktur, som komplement
till befintliga författningskrav och tidigare initiativ. Vi har också bidragit med expertstöd till Regeringskansliet i förhandlingsarbetet om ett nytt direktiv gällande Critical
Entities Resilience (CER).
I arbetet med civilt försvar har myndigheten främst använt förvaltningsanslaget 1:1. Av anslags
posten 1:8 Elberedskap (Ramanslag) får dessutom 8 000 tkr (ap.2 Civilt försvar) användas för
åtgärder som förstärker totalförsvaret samt ersättning för solidaritetsgas som begärs enligt artikel 13
i EU-förordning 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjnings
tryggheten för gas.
41
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I februari 2021 inkom MSB med en begäran om underlag för beslut om riksintresse
anspråk för totalförsvarets civila del inom området energiförsörjning. Energimyndighetens
yttrande bereddes underhand i samverkan med Försvarsmakten, Svenska kraftnät och
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Informationssäkerhet energi
Energimyndigheten är ansvarig för tillsyn inom energisektorn enligt lagen (2018:1174)
om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Energimyndighetens
föreskrift med tillhörande konsekvensutredning angående riskanalys och säkerhets
åtgärder (STEMFS 2021:3) trädde i kraft 1 mars. Energimyndigheten bedömer att
föreskriften kommer att få stor påverkan på de drygt 200 leverantörerna av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Resultatet blir en bättre mognad inom området
riskanalys och säkerhetsåtgärder. Under året har Energimyndigheten arbetat med att
ta fram en vägledning till föreskriften. Den beräknas bli klar under första halvåret av
2022. Arbetet med anmälningstillsynen har fortsatt under 2021 och beräknas slutföras
under början av 2022. I resultatet från anmälningstillsynen finns information om vilka
aktörer som identifierat sig som leverantör av samhällsviktig tjänst. Den informationen
har Energimyndigheten förmedlat till MSB som hanterar incidentrapporteringen.
Tillsyn säkerhetsskydd
Energimyndigheten är sedan den 1 december 2021 tillsynsmyndighet över säkerhets
skyddslag (2018:585). Energimyndigheten ska kontrollera att verksamhetsutövare inom
områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjningen följer lagen och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Under 2021 har Energimyndigheten
vidtagit nödvändiga förberedelser för det nya tillsynsuppdraget. Det förberedande arbetet
har handlat om att analysera de kommande förändringarna i säkerhetsskyddslagen, att
identifiera omfattningen av det kommande tillsynsuppdraget, att genomföra kompetens
profil inför rekrytering, och att etablera nya interna processer. Vi har också genomfört
samverkan med Säkerhetspolisen och de myndigheter som är tillsynsmyndigheter över
säkerhetsskyddslagen. I det interna arbetet har samarbeten och samverkan i säkerhet
skyddsrelaterade frågor stärkts.
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Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar
Energimyndigheten stödjer forskning, innovation och affärsutveckling i syfte att accelerera
energiomställningen för ett hållbart samhälle. Energimyndighetens stöd bidrar till att
uppfylla både de energi- och klimatpolitiska målen och målen på näringslivs-, miljö- och
forskningsområdena. Stödet är en förutsättning för att bygga upp kunskap och k ompetens
och ta fram nya lösningar för att åstadkomma de systemförändringar som krävs för en
ansvarsfull omställning. Vi genomför satsningar inom hela innovationssystemet i samverkan med, och som komplement till, andra energipolitiska insatser och styrmedel.
Kostnader per delområde, tkr
Delområde

2019

2020

2021

Tvärgående och övergripande insatser

60 198

57 628

46 506

Temaområde Affärsutveckling och kommersialisering

24 416

19 473

16 452

954

494

2 043

Temaområde Allmänna energisystemstudier
Temaområde Bioenergi
Temaområde Byggnader i energisystemet

3 060

2 330

4 113

12 272

10 986

9 498

Temaområde Elproduktion och elsystem

8 416

6 437

5 207

Temaområde Hållbart samhälle

4 312

19 106

2 080

Temaområde Industri

7 636

7 537

8 369

Temaområde Transportsystemet
Övrigt
Summa

9 058

5 753

3 837

61 856

47 177

50 848

192 178

176 921

148 953

Tabell 14. Kostnader per delområde inom Innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. Delområdet Allmänna
energisystemstudier har ökade kostnader på grund av satsningen på MESAM. Det ökade utfallet inom delområdet
Bioenergi rör bland annat satsningen på Bio+ och TERMO-programmet. Kostnaderna för temaområdet Hållbart
samhälle ökade under 2020 på grund av satsningen på Viable Cities, för att därefter minska igen under 2021. Utfallet
har minskat för Tvärgående och övergripande insatser, främst avseende kostnader kopplat till RE:Source.

Energimyndigheten har utformat insatser för forskning, innovation och affärsutveckling
för att möta fem övergripande utmaningar mot ett hållbart energisystem i enlighet med
de övergripande riktlinjer som framgår av propositionen Forskning och innovation på
energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (prop.
2016/17:66): ett helt förnybart energisystem, ett flexibelt och robust energisystem, ett
resurseffektivt samhälle, samspel i energisystemet, samt innovation för jobb och klimat.
Utifrån dessa utmaningar redovisar vi våra resultat utifrån ett antal temaområden. Fem av
dessa är mer sektorsorienterade: Bioenergi, Byggnader i energisystemet, Elproduktion
och elsystem, Industri och Transportsystemet. Resterande temaområden är mer övergripande: Affärsutveckling och kommersialisering, Allmänna energisystemstudier samt
Hållbart samhälle.
Detta kapitel inleds med verksamhet som genomsyrar vårt arbete med forskning, innovation och kommersialisering, dels en redovisning om hur vi arbetar med frågor som rör
jämställdhet kopplat till forskning och innovation, dels arbetet med s amordningsgruppen
för forskning och innovation. Vi redovisar även hur vi arbetar med tvärgående och över
gripande insatser. En del av vårt arbete utgörs av att vi följer och deltar i den inter
nationella utvecklingen och främjar svenskt deltagande i internationella samarbeten.
Detta redovisas i kapitlet Internationella samarbeten.
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Utbetalade forskningsstöd fördelade på nio områden 2021
Temaområde

Miljoner kronor

Antal projekt

Samfinansiering i %

Affärsutveckling och kommersialisering

36

80

50

Allmänna energisystemstudier

74

60

9

Bioenergi

110

76

57

Byggnader i energisystemet

136

166

31

Elproduktion och elsystem

263

211

42

49

66

77

Industri

231

118

64

Transportsystemet

333

229

49

40

55

62

1 272

1 061

53

Hållbart samhälle

Tvärgående och övergripande
Totalsumma

Tabell 15. Denna tabell redovisar utbetalade forskningsstöd fördelade på respektive områden, samt s amfinansieringsgrad.

Under 2021 har Energimyndigheten betalat ut 1 272 miljoner kronor till 1 061 projekt.
Det tre största temaområdena avseende utbetalat stöd i kronor är Transportsystemet,
Elproduktion och elsystem samt Industri. Samfinansieringen uppgår till 53 procent,
men skiljer sig mellan temaområdena.
Vi har beslutat om medel för totalt 1 319 miljoner kronor. Tabell 16 redovisar fördelningen
av beslutade medel mellan grupper av bidragstagare.
Fördelning av beslutade medel mellan grupper av bidragstagare, procent
2019

2020

2021

Bidragsmottagare
Företag

31

27

26

Universitet och högskolor

53

55

55

Bransch/Institut

9

10

10

Offentliga organ/Internationellt

7

8

9

Summa procent
Totala beslutade medel, miljoner kronor

100

100

100

1 295

1 344

1 319

Tabell 16. Denna tabell redovisar procentuell fördelning av beslutade medel mellan företag, universitet och högskolor,
bransch/institut, samt offentliga organ/internationellt.

Av tabell 16 framgår att fördelningen i det närmaste är oförändrad över de tre senaste
åren. Den största förändringen är att medel till företag minskat med fem procentenheter
2019–2021. I och med att nedgången till större delen inträffade mellan 2019 0ch 2020
kan antas bero på coronapandemin.
Samfinansiering av forskning, innovation och kommersialisering av beslutade medel
2019

2020

2021

tkr

%

tkr

%

tkr

%

Summa total finansiering

2 998

100

3 051

100

3 032

100

Energimyndigheten

1 295

43

1 344

44

1 319

44

Samfinansiering

1 703

57

1 707

56

1 713

56

Tabell 17. Denna tabell redovisar samfinansieringsgrad i kronor och procent.

Tabell 17 visar att samfinansieringen är konstant under perioden 2019–2021, både
i relativa och absoluta tal.
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Energisektorn står i särklass för största delen av de globala utsläppen som påverkar
klimatet. När det gäller utsläppen av växthusgaser i Sverige står energisektorn inklusive
transporter för 70 procent av de totala utsläppen. Energiomställningen handlar i stort om
att gå ifrån ett energisystem med hög andel fossil energi och lågt resursutnyttjande till ett
energisystem baserat på förnybar energi, effektivt resursutnyttjande och cirkulära flöden.
Det övergripande målet för forskning och innovation på energiområdet är att bidra till upp
fyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga energi- och k limatpolitiken
och energirelaterade miljöpolitiska mål. Finansieringen av energiforskningen innebär
därmed insatser som i huvudsak avser forskning och innovation som direkt eller indirekt
minskar utsläpp av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen till atmosfären.
Vi följer upp projekt avseende vilket/vilka miljökvalitetsmål som projekten ska bidra till.
980 av 1 095 projekt som beviljades stöd under 2021 har angett i ansökan att projektet
direkt ska bidra till begränsad klimatpåverkan. I kronor innebär det 1 183 miljoner
kronor av totalt 1 319 miljoner kronor (beslutade medel 2021, se tabell 16 och tabell 17).

Forskning och innovation ur ett jämställdhetsperspektiv
Energimyndigheten arbetar för att finansieringen av forskning och innovation ska svara
mot vår instruktion om att främja jämställdhet vid fördelning av medel. I instruktionen
ingår också att verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den f orskningsoch innovationsverksamhet som vi finansierar. Detta har bland annat resulterat i att vi
tagit fram ett antal mål och prestationer för vårt kommande arbete med forskning och
innovation. Ett av våra mål är att kvinnor och män har lika goda möjligheter att bli
beviljade medel för forsknings-, innovations- och affärsutvecklingsverksamhet. Ytterligare
ett mål är att vi ska finansiera relevant forsknings-, innovations- och affärsutvecklings
verksamhet som ökar förutsättningarna för hållbar energi för alla. Ett tredje är att vi
analyserar vilka effekter vår fördelning av medel får för män och kvinnors sysselsättning
och på arbetsmarknaden i stort.
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Figur 5. Antal verksamma doktorander och seniora forskare finansierade med minst 20 procent av
Energimyndigheten 2019–2021. Svarsalternativet Annan har tillkommit i underlaget från 2021. Detta
svarsalternativ fanns ej tidigare år.

Under 2021 har antalet doktorander och seniora forskare som finansierats av Energi
myndigheten ökat med 5 procentenheter jämfört med 2020. Antalet män är i stort sett
oförändrat. Andelen kvinnor har ökat mellan åren med 14 procentenheter. Av totalen
har andelen kvinnor ökat till 34,3 procent jämfört med 2020 (31,5 procent).
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Under året har obligatoriska frågor om jämställdhet och köns- och genusperspektiv införts
i vårt nyutvecklade ansökningssystem för alla som söker medel för f orskning, innovation
och affärsutveckling. Vi har även genomfört ett antal u tbildningsinsatser i syfte att öka
kunskap och medvetenhet kopplat till jämställdhet, bland annat tre seminarier: När
offentliga medel fördelas till entreprenörer – vad händer då?, Hur når KTH Innovation
entreprenörer som är kvinnor? och Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer.

Samordningsgrupp för forskning och innovation
Generaldirektörerna för Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskaps
rådet och Vinnova ingår i en samordningsgrupp för att utbyta erfarenheter, identifiera
gemensamma satsningar och säkerställa effektiva arbetssätt i samverkan mellan
myndigheterna. Under året har samordningsgruppen genomfört fyra möten. Fokus för
samordningsgruppen har varit regeringsuppdragen om ny modell för resursfördelning
till lärosäten, och om att föreslå ett nationellt program för digital strukturomvandling,
samt utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur.
Därtill har fokus legat på förberedelser inom ramen för Horisont Europa.
Generaldirektörerna har även diskuterat och utbytt erfarenheter kring hur respektive
myndighet har hanterat pandemin, arbetsmiljöfrågor, hur myndigheterna ställt om sin
finansieringsverksamhet, säkerhetsfrågor, jämställdhetsintegrering och öppen tillgång
till vetenskapliga resultat. Under året har flera samarbetsprojekt mellan myndigheterna
pågått med målet att komplettera varandra, skapa synergier och effektivt bidra till ett väl
fungerande svenskt forsknings- och innovationssystem. Samverkan mellan forskningsfinansiärerna har intensifierats under 2021 och bedöms vara god.

Tvärgående och övergripande insatser
I detta avsnitt redovisar vi effektutvärderingen av finansierade doktorander och licentiater,
stöd till kompetenscentrum samt arbetet med strategiska innovationsprogram.

Framgångsrik kompetenssatsning för energiomställningen
Energimyndigheten har under året undersökt vilka effekter de doktorander och licentiater
som finansierats av energiforskningsanslaget har bidragit till och var de har tagit
vägen. Utvärderingen omfattar alla doktorander och licentiater som Energimyndigheten
har finansierat med minst 20 procent och som examinerades mellan 2012 och 2020.
Utvärderingen visar att Energimyndigheten har bidragit till att utveckla samhällets
förmåga att inkludera vetenskaplig information i beslutsfattandet. En stor andel av
doktoranderna verkar i r elevanta positioner i både teknikstarka företag och med policyfrågor inom offentlig sektor. Genom deras kunskap och kompetens skapas möjligheter
till nya lösningar och tjänster. Således bidrar Energimyndighetens finansiering till att
möjliggöra omställningen till ett hållbart energisystem.
Hela 40 procent av doktoranderna som fått stöd verkar idag i relevanta positioner inom
globala och teknikstarka företag, bland annat AB Volvo, Scania, Vattenfall, ABB, Akzo
Nobel och Northvolt. Ett sextiotal är verksamma i företag utomlands och minst 35 av
Energimyndighetens doktorander är aktiva i mindre företag eller startups inom energiområdet med fokus på exempelvis solceller, batterier, vågkraft, vindkraft, dammsäkerhet,
förbränning och AI. Ett 90-tal patent kan knytas till tidigare forskarstuderande.
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Excellent forskning med samhällsrelevans
Doktorander som är finansierade av Energimyndigheten visar upp mycket goda forsknings
prestationer. En stor andel av doktoranderna (23 procent) uppnår en vetenskaplig kvalitet
i forskningen som är jämförbar med de 10 procent högst rankade forskarna i Sverige.
Kvinnor har en något högre nivå i sina prestationer jämfört med män, även om skillnaderna
är små.
Tvärvetenskaplig expertkompetens och mervärden på sikt
Utvärderingen visar vilka effekter doktorander inom programsatsningarna Program
Energisystem och Energiriktad grundforskning, som genomfördes i samverkan med
Vetenskapsrådet, har bidragit till.
Program Energisystem är en forskarskola med tvärvetenskapliga forskningsprojekt där
doktorander inom samhällsvetenskapliga ämnen samarbetar med doktorander inom
tekniska forskningsområden. Programmet har levererat kunskap av högre vetenskaplig
excellens jämfört med andra programsatsningar, och gett avtryck på efterföljande forskning. Programmet har skolat individer med tvärvetenskaplig expertkompetens som idag
agerar i olika positioner i samhället. En hög andel av doktoranderna från Program Energi
system har idag tjänster där policyutveckling utgör en stor del av deras arbete.
Energimyndigheten bedömer att långsiktiga satsningar på energisystemsområdet kommer
att bidra till god kompetensförsörjning för samhällets omställning. I december beslutade
därför Energimyndigheten att fortsätta satsningen på en tvärvetenskaplig forskarskola.

Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem
Energimyndigheten har under 2020 och 2021 genomfört en utlysning om Kompetens
centrum för ett hållbart energisystem. Utlysningen markerar en nystart för Energi
myndighetens satsning på kompetenscentrum där nya centrum beviljas i konkurrens.
Utlysningens syfte är att finansiera långsiktiga och internationellt k onkurrenskraftiga
kompetenscentrum där universitet, högskolor och forskningsinstitut i samverkan med
näringsliv och offentlig sektor genomför behovsmotiverad excellent forskning kring
de utmaningar vars lösningar är centrala för ett hållbart energisystem. Intresset för
utlysningen var stort. Totalt lämnades 29 ansökningar in där det bakom varje ansökan
låg ett omfattande arbete med många involverade aktörer från såväl lärosäten och
forskningsinstitut som näringsliv och offentlig sektor. Energimyndigheten b eslutade
i december om stöd till elva centrum om ett totalt belopp av 594 miljoner kronor
fördelat över fem år. Finansieringen är tredelad med en tredjedel vardera från Energi
myndigheten, lärosäten och forskningsinstitut, samt näringsliv och offentlig sektor.
Strategiska innovationsprogram
Fem av de strategiska innovationsprogrammen har utvärderats under året: Drive Sweden,
InfraSweden2030, RE:Source, Smart Built Environment samt Medtech4Health (varav
sistnämnda ej finansieras av Energimyndigheten).
För Drive Sweden är den mest framträdande effekten på systemnivå att programmet
har lyckats med att attrahera många olika aktörer. De mest framträdande effekterna på
samhällsnivå är att deltagande i programmets projekt har lett till en bibehållen eller
utökad forsknings- och utvecklingsverksamhet samt att projekten har spridit teknologi
till andra branscher.
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InfraSweden2030:s främsta mervärde består i att programmet utgör en s amverkansarena
för forskning och innovation inom infrastrukturområdet. Tack vare programmet har
sektorns aktörer gått från att bedriva forskning och innovation på egen hand till att
samlas kring en gemensam utvecklingsagenda som de implementerar tillsammans.
Inom RE:Source har flera strategiska satsningar gjorts, bland annat för att undanröja
hinder på systemnivå och därigenom bana väg för teknikutveckling, innovationer och
tillämpningar. Ett särskilt bra exempel rör insatser om cirkulär upphandling.
Smart Built Environment har åstadkommit koordinering mellan aktörer och därigenom
bidragit till nationell kraftsamling, samverkan och kunskapsöverföring inom samhälls
byggnadssektorn. Den mest framträdande effekten på systemnivå är programmets bidrag
till nya och fördjupade samarbeten mellan företag, offentliga organisationer och akademi.
Utvärderingen rekommenderar att de fem strategiska innovationsprogrammen får fortsatt
finansiering för etapp 3. Energimyndigheten, Formas och Vinnova har tagit del av
utvärderingens resultat och rekommendationer och beslutat att programmen får lämna
in en ansökan för ytterligare en etapp.

Temaområde Affärsutveckling och kommersialisering
Det här temaområdet omfattar Energimyndighetens stöd till demonstration, affärs
utveckling, kommersialisering och spridning av energiinnovationer.

Nytt program för kommersialisering av innovationer
Under 2021 har ett nytt program för kommersialisering av innovationer beslutats.
Programmet ska verka för att nya, innovativa produkter och tjänster inom energi
området kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart
energisystem. Programperioden löper över sex år från och med 2021 och har en
totalbudget om 381 miljoner kronor. Programmet är en central del i uppfyllandet av
Energimyndighetens uppgift att främja kommersialisering av forskningsresultat och
spridning av nya produkter, processer och tjänster.
Samverkan med innovationssystemet för ökad kommersialisering
Energimyndigheten har under 2021 tecknat avtal med sex innovationsmiljöer som
innehåller cirka 30 organisationer (såsom inkubatorer, science parks och andra tillväxt
acceleratorer). Avtalen bidrar till värdeskapande samarbeten, till att stärka investerare
samt små och medelstora företag. Uppdraget ökar även fokus på energiområdet både
lokalt och regionalt. Därmed syftar uppdraget till att påskynda kommersialiserings
takten av energiinnovationer genom ett fördjupat samarbete mellan Energimyndigheten
och lokala och regionala aktörer.
Tack vare avtalen får små och medelstora företag i Sverige exempelvis ta del av utbildningar, workshoppar, kunskapshöjande seminarier, investeringsfrämjande insatser,
förberedande insatser för internationalisering samt matchmaking. Avtalet löper på två år
och innovationsmiljöerna delar på 18 miljoner kronor. Inom ramen för avtalet arbetar
innovationsmiljöerna aktivt med jämställdhet, exempelvis genom utbildningar för diversifierade team eller kvinnliga investerarnätverk. Inom de upphandlade organisationerna
finns exempelvis Uppsala Innovation Centre, Linköping Science Park, STING samt
Science City Skellefteå. Samtliga upphandlade organisationer arbetar i en aktörs
konstellation med minst ytterligare två innovationsfrämjande organisationer.
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Stöd till konceptutveckling och verifiering
Under 2021 genomfördes utlysningarna Verifiering av energiinnovationer och Koncept
utveckling av energiinnovationer med affärsfokus. Syftet med stöden är att underlätta
marknadsintroduktion, kommersialisering och spridning av nya produkter, processer
och tjänster, för att på så vis bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar från
små och medelstora företag uppvisar en stor bredd av teknikområden som transport, bygg,
bioenergi, el och industri. Ansökningarna representerar utveckling av både produkter
och tjänster. Av de 116 ansökningarna i utlysningarna bedömdes 43 projekt uppvisa
tillräckligt tydlig kundnytta, god affärspotential och ha goda förutsättningar för att nå en
storskalig tillämpning. Totalt har dessa projekt beviljats en budget om drygt 25 miljoner
kronor.
Stöd till Pilot och demonstration
Syftet med programmet Pilot och demonstration är att ta innovationer från forskning
till marknad. Insatsen ska på ett tydligt sätt stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och
miljömässigt hållbart energisystem. Demonstrationsprojekten ger möjlighet att utreda
konsekvenser, justera lösningar och implementera forskningsresultat som ökar spridning
av teknik och systemlösningar. Programmet löper till 2026 med totalt 381,5 miljoner
i budget.
Ett av dessa projekt ElectriCITY, Ellevio, Enstar, KTC, Siemens och Örebrobostäder
driver och studerar två piloter för energigemenskaper. Målet är att formulera riktlinjer
och regelverk för upphandlingar så att effektiva energigemenskaper i Sverige kan bli
verklighet med hjälp av tjänster, innovationer och affärsplaner. Energimyndigheten
har beslutat att ge drygt 24,5 miljoner kronor i stöd till ett demonstrationsprojekt för
två olika energigemenskaper i Örebro och Stockholm. I projekteten kommer de bland
annat undersöka möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter, lokal solel
produktion och lokala energilagringslösningar.
TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS
Invest, investerar nu 352 miljoner kronor i att bygga en demonstrationsanläggning
i Sverige. Energimyndigheten bidrar med 77 miljoner kronor. Detta är ett avgörande
steg mot kommersialisering av en ny hållbar textilfiber med skalbar teknik och låga
tillverkningskostnader. Målet är att göra hållbara textilfibrer tillgängliga för alla.
Energimyndigheten beviljade förra året 9 miljoner kronor i stöd till Altris och LiFeSiZE
för ett demonstrationsprojekt som ska tillverka natriumjonbatterier. Natriumjonbatterier
har potential att vara ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt alternativ till litiumjonbatterier. Under året har investmentbolaget Molindo satsat ytterligare medel i bolaget.
Det möjliggör en uppskalning av produktionskapaciteten. Altris har även för andra
året i rad intagit en plats på Ny Tekniks lista över Sveriges 33 bästa unga innovativa
teknikbolag.
Under 2021 har processutvecklingen för programmet fortsatt. Syftet är att höja kvaliteten
på ansökningar och göra handläggningen så effektiv som möjligt. Energimyndigheten
bedömer att det nya arbetssättet med intervjuer i bedömningsprocessen har skapat en
ökad förståelse för projekten och underlättat samt effektiviserat beredningen. Sex ansökningar gick vidare till intervju, av dessa har 50 procent en kvinna som projektledare.
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Ökad tillgång på tillväxtkapital genom Gröna fonden
Det nationella strukturfondsprojektet Gröna fonden genomförs under perioden 2016–
2023. Gröna fonden ska bidra till att investeringar i små och medelstora företag i tidig
utvecklingsfas genomförs, nationellt och sektorsövergripande. Syftet är att minska eller
undvika utsläpp av växthusgaser. Energimyndigheten deltar i Gröna fondens finansiärs
råd och har finansierat fonden med totalt 162 miljoner kronor. Utöver finansiering från
Energimyndigheten har även Europeiska regionala utvecklingsfonden, Almi Företags
partner och Almi Invest finansierat fondens totala budget på 650 miljoner kronor.
Fondförvaltare är Almi Invest GreenTech. Under 2021 genomfördes sju nyinvesteringar,
nio följdinvesteringar och en börsnotering. Totalt har fonden investerat i 27 företag,
varav två har börsnoterats.

Temaområde Allmänna energisystemstudier
Temaområdet omfattar forskning som analyserar energi- och klimatfrågornas samspel
med energisystemen, samhället och dess aktörer. Genom en mångfald av perspektiv
bidrar området med kunskap om och kompetens att förstå och hantera samhällets
energiutmaningar.

Mer kunskap om hur samhället kan skapa hållbar energi för alla
Under året har Energimyndigheten genomfört en tredje utlysning inom forsknings
programmet Människa, energisystem och samhälle (MESAM). Söktrycket var högt och
av 100 inkomna ansökningar beviljades tolv projekt. Energimyndighetens bedömning
är att projekten bidrar med nya perspektiv på energi- och klimatfrågornas samspel med
samhället och dess aktörer. Genom att öka kunskapen om de målkonflikter som har med
energiomställningen att göra bidrar Energimyndighetens finansiering till ökad förståelse
för komplexa samband i energisystemet.

Temaområde Bioenergi
Temaområdet omfattar stöd till produktion och förädling av biobränslen (inklusive
avfall) samt omvandling till el, värme och kyla. Under året har flera projekt som bidrar
till effektivare och hållbar skörd av biomassa slutförts.

Bioenergi och biomassa, en nyckel för svensk omställning (Bio+)
Under året har Energimyndigheten lanserat Bio+, ett nytt forsknings- och innovations
program med fokus på biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till de energioch klimatpolitiska målen. Biomassa i form av industriråvara och energikälla har en
betydelsefull position i Sveriges ekonomi. För att Sverige ska kunna bli världens första
fossilfria välfärdsland bedöms biomassan bli än mer betydelsefull i framtiden. Omställ
ningen kräver en fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling kombinerad med hög
innovationsförmåga.
Den första utlysningen spände över programmets alla forsknings- och innovationsområden och den riktade sig till alla typer av aktörer. Det kom in totalt 110 projekt
ansökningar inom utlysningen och sökt belopp uppgick till 610 miljoner kronor. Det
är sex gånger mer medel än vad som fanns tillgängligt i utlysningen. Vi beviljade
20 projekt som kommer att utveckla nya lösningar och öka hållbarheten i de bio
baserade värdekedjorna.
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Självgående och autonom skogsmaskin
Energimyndigheten har tillsammans med flera andra finansiärer finansierat utvecklingen
av en självgående skogsmaskin som klarat av att skota autonomt – det vill säga att helt
utan mänsklig inblandning hämta och transportera rundvirke. Maskinen är fortfarande på
prototypstadiet men förhoppningarna är att autonoma skogsmaskiner i framtiden ska
kunna bli både lättare och använda mindre energi, vilket ger ett mer hållbart s kogsbruk.
Med hjälp av sensorer kan skogsmaskinen själv läsa av omgivningen och upptäcka k änsliga
markområden, vilket kan minska skadorna på mark och vegetation.
Mer aska i skogen med ny teknik
Dagens skogsbruk innebär att stora mängder näringsämnen lämnar skogen med den
skördade biomassan. Om man tar ut grot, gallringsvirke, och liknande blir b ehovet att
återföra näring extra stort. Idag återförs så kallad krossaska på cirka 12 000 ha per år
i Sverige, men Skogsstyrelsen menar att aska bör återföras på minst 50 000 ha per år.
Företaget Svensk Skogsgödsling har med stöd av Energimyndigheten u tvecklat teknik
för att underlätta hanteringen och spridningen av aska genom granulering. Granuleringen
skapar runda kulor av aska som kan spridas med k onventionell spridningsteknik. Utvecklings
arbetet har skett i en pilotanläggning placerad vid det biobränsleeldade kraftvärmeverket
Värtaverket i Stockholm. Projektet har lyckats identifiera vilka nyckelfaktorer som är
nödvändiga för att granuleringsprocessen ska fungera fullt ut. Genom att göra en gödselprodukt som är lika lätt att hantera som vanlig handelsgödsel, hoppas projektet bidra till
Skogsstyrelsens mål om askspridning i skogsmark.
Innovationskluster inom värme och kyla
Sedan 2018 bedrivs fyra innovationskluster med fokus på värme och kyla inom p rogrammet
TERMO. Klustren är ett forum för samverkan och det övergripande syftet är att aktörerna
inom värme- och kylaområdet ska hitta nya innovativa idéer, använda forskningsresultat
på framtidens värme- och kylamarknader och främja nya samarbeten. De fyra klustren
verkar alla inom värme- och kylaområdet, men har olika fokus som kompletterar v arandra.
Vi har gjort en uppföljning av klustren. Resultatet indikerar att klustren bedrivs på ett sätt
som skapar mervärde för energisystemets aktörer i linje med klustrens syfte. Klustren har
beviljats förlängning ytterligare två år.

Temaområde Byggnader i energisystemet
Energimyndigheten har under året gjort flera satsningar och sett resultat inom temaområdet
Byggnader i energisystemet. I praktiken handlar det om att ta fram kunskap, metoder och
verktyg för både effektivare energianvändning och ett u tvecklat byggande och boende.
Resurseffektiv renovering inom bebyggelsen, inte minst inom i kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, är en viktig satsning inom området. Strategiskt v iktigt är även satsningar
på belysning och hållbar stadsplanering. Flera projekt har genomförts och engagerat
breda aktörskonstellationer från såväl a kademi och näringsliv som offentlig sektor och
civilsamhälle.
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Kunskapsluncher och effektarenor för energieffektivitet i bebyggelsen
Den största och bredaste satsningen inom temaområdet är programmet Energieffektivt
byggande och boende (E2B2). Under året har flera projekt inom programmet slut
redovisats. För att synliggöra resultaten har fyra så kallade kunskapsluncher genomförts, plus en satsning på konceptet effektarenor. På kunskapsluncherna har resultat från
några aktuella projekt tagits upp och diskuterats. Effektarenorna är större mötesplatser
som adresserar gemensamma utmaningar, och inkluderar experter, forskare, fastighets
ägare, byggherrar, kommuner, entreprenörer, konsulter och arkitekter. En första effektarena
på temat renovering hölls i november.
Tillsammans med Energimyndighetens behovsägarnätverk inom resurseffektiv b ebyggelse
(som redovisas i kapitlet Utvecklad akörssamverkan och Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet) har E2B2-programmet genomfört en satsning för att bidra till
ett ökat svenskt deltagande inom Horisont Europa och LIFE-programmet. Programmet
har genomfört två webbinarier, med syfte att ge inspiration och tips om deltagande
i EU-projekt, samt för att möjliggöra matchmaking mellan aktörer.

Nudging bidrar till förändrade beteenden
Energimyndigheten har sett flera goda resultat komma ut under året från satsningar inom
programmet Design för energieffektiv vardag (DEV), som utgår från individers och
gruppers roll i energisystemet. I ett av de slutrapporterade projekten (Consupedia –
värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa) utvecklades tekniker för att enkelt kunna visualisera hållbarhetsinformation om livsmedel och
puffa (nudging) människor till ett förändrat beteende. I initiativet Svinnkollen erbjöds
skolelever att testa den nya tekniken, som gav direkt återkoppling om matsvinnets klimat
påverkan till eleverna. Den utvecklade tekniken visade sig både engagera skoleleverna
och ge ett minskat matsvinn.
Utvärdering visar bra resultat inom belysningsområdet
Energimyndigheten har låtit genomföra en slututvärdering av forskningsprogrammet
Energieffektivisering inom belysningsområdet (EELYS) och myndighetens belysnings
strategi från 2016. Ett övergripande syfte med utvärderingen var att bedöma om EELYSprogrammet har uppnått sina mål. Utvärderingen visade att EELYS-programmet är väl
utformat och genomfört. Beviljade projekt bedömdes ha hög vetenskaplig nivå och
relevans, och projektportföljen har varit ändamålsenlig givet programmets mål och
indikatorer. Sammanfattningsvis bedöms programmet ha uppnått målen.42
God måluppfyllelse för satsningar inom kulturhistorisk bebyggelse
Energimyndigheten har genomfört en uppföljning43 av forskningsprogrammet Spara
och Bevara – Energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse. Syftet med uppföljningen
var att följa upp programmets projektportfölj och prestation gentemot programmets mål
och indikatorer. Uppföljningen visade en bra fördelning av projekt inom programmets
WSP. Utvärdering av belysningsstrategin och forskningsprogrammet Energieffektivisering inom
belysningsområdet (EELYS). 2021
42

43

Energimyndigheten. Uppföljning av forskningsprogrammet Spara och bevara (2019–2020).
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olika forskningsområden. Kommunikationen av programmet fungerar bra, och programmet har lyckats nå ut till sina målgrupper på ett ändamålsenligt sätt. Programmet som
helhet bedöms ha förutsättningar för god måluppfyllelse fram till beräknat programslut
år 2024.
Ett av projekten inom programsatsningen har varit del av ett IEA-tekniksamarbete
(IEA Solar Heating and Cooling Task 59) som presenterades under ett slutseminarium:
Renovating historic buildings towards zero energy. Över 100 deltagare från ett fl
 ertal
länder deltog vid detta tillfälle.

Temaområde Elproduktion och elsystem
Forskning och innovation ger möjligheter att bygga ett smartare elsystem med bibehållen
säkerhet. Elektrifiering är en viktig nyckel för att minska klimatutsläppen och nå uppsatta miljömål, inte minst inom industri- och transportsektorerna. Omställningen behöver
göras på ett smart och effektivt sätt för att behålla och stärka försörjningstrygghet,
konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Goda resultat av forskningsprogram för vind-, sol- och vattenkraft
En samlad utvärdering av de tre forsknings- och innovationsprogrammen VindEl, Hållbar
vattenkraft (HåVa) och El från solen44 visar att inriktningen stämmer överens med dagens
och morgondagens utmaningar för respektive område. De tre programmen upplevs
fungera väl i flera aspekter avseende utformning och genomförande. Utvärderingen
rekommenderar att Energimyndigheten tydliggör systemperspektivet ytterligare och
ökar fokus på de tre områdena med fler tvärvetenskapliga projekt.
Inventering av behoven av fortsatt elmarknadsforskning
Inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL har vi tagit fram en
syntesrapport om forskningsläget och framtida forskningsbehov för e lmarknadsforskning.
I syntesrapporten finns även en internationell utblick som går igenom utveckling av
reglering och marknader i Storbritannien samt ramfinansiering för u ppbyggnad av
forskningsmiljö i Norge. Energimyndigheten bedömer att rapporten utgör ett bra grundmaterial för att förstå det nuvarande läget för elmarknadsforskning i Sverige och kommer
att vara ett stöd i Energimyndighetens fortsatta forsknings- och innovationssatsningar.

Temaområde Hållbart samhälle
Detta temaområde omfattar samhällsplanering och integration av samhällets olika
infrastrukturer med fokus på energisystemlösningar för hållbara samhällen. Här knyts
flera tematiska områden ihop, såsom bebyggelse, mobilitet, energisystem, AI och
cirkulära lösningar.
Viable Cities arbete gick in i en andra programetapp. Inom programmet hölls utlysningen
Klimatneutrala städer 2030 vilken resulterade i ytterligare 14 städer som tillsammans
med de tidigare nio klimatkontraktstäderna banar väg för framtidens hållbara städer

Energimyndigheten. Utvärdering av forsknings- och innovationsprogrammen VindEl, Hållbar
vattenkraft och El från solen. ER 2021:30.
44
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(vilket redovisas i kapitlet Utvecklad aktörssamverkan). Städerna arbetar tillsammans
med fem myndigheter för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar
som den globala uppvärmningen innebär. Satsningen är viktig för klimatomställningen
i städer och ger mer kraft till vårt gemensamma f örändringsarbete. Städerna lär av
varandra och delar egna erfarenheter, bland annat i en serie workshoppar som hållits
i Viable Cities Transition Lab. De har handlat om processer för interaktivt lärande,
och arbetssätt som bidrar till att lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler.

AI i klimatets tjänst
Energimyndighetens har tillsammans med Vinnova, Formas och Rymdstyrelsen genomfört en utlysning på temat artificiell intelligens och klimat, som en del av det nationella
forskningsprogrammet för klimat. Bland annat efterlystes projekt som med hjälp av AI
kan bidra till klimatsmarta energilösningar. Exempel på detta är:
• forskning kring digitala stadstvillingar, det vill säga en digital kopia av en stad
som möjliggör simuleringar
• energisimulering som grund för effektiv renoveringsplanering.

Temaområde Industri
Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom de strategiskt prioriterade
områdena: 1) Nettonollutsläpp från industrins processer, 2) Energi- och r esurseffektiva
produktionsprocesser, 3) Energi- och klimatsmarta material och produkter och 4) Hållbart
företagande och marknad.

Industriklivet accelererar industrins gröna omställning
Under 2021 har Energimyndigheten beviljat 764 miljoner kronor i stöd till 41 projekt
inom regeringsuppdraget Industriklivet, se exempel nedan. Nytt för i år är att stödet
även gått till projekt inom industrin som har potential att bidra till klimatomställning
i övriga samhället.
• Spicer Nordiska Kardan utvecklar en metod för att producera elektrifierade
drivlinor och elmotorer för tunga fordon i Sverige.
• Ovako Sweden har beslutat att investera i en elektrolysör, som kan generera
vätgas och syrgas för värmning av stål och ersätta fossila bränslen i stålindustrin
såväl som det övriga samhället.
• Flera projekt pågår för att utveckla och förbereda inför investering i avskiljning,
transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung (bio-CCS) inom kraft- och
fjärrvärmeverk samt massa- och pappersbruk.
Efter Industriklivets stöd har följande projekt fått stöd från EU:s innovationsfond för att
vidareutveckla sina tekniker:
• HYBRIT Development ska utveckla en demonstrationsanläggning i industriell
skala och därmed ersätta kolbaserade masugnar med vätgasbaserad reduktionsteknik.
• Stockholm Exergi ska utveckla en fullskalig anläggning för bio-CCS vid sitt
befintliga kraftvärmeverk.
Energimyndighetens arbete kopplat till EU:s innovationsfond redovisas i kapitel
Internationella samarbeten.
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Industrins energieffektivisering och klimatomställning stärks
Under åren 2013–2020 pågick forskningsprogrammet Industrins energianvändning.
Sammanlagt 72 miljoner kronor gick till 22 projekt inom kemi, massa och papper, järn
och stål, raffinaderi, verkstad, cement samt livsmedel. Pengarna bidrog också till sju
licentiat- eller doktorsavhandlingar. Resultat från tre projekt har redan implementerats
i industrin:
• 3D-skrivarteknik för att tillverka hårda stål (VBN Components), som minskar
energianvändningen genom att minska mängden material och efterföljande
processteg (smide, valsning och fräsning).
• Metod för att minska restspänningar i gjutna komponenter (Swerea SWECAST
och några gjuterier). Metoden minskar efterbehandlingsbehovet och därmed
även energianvändningen.
• Kategorisering av industriella, små och medelstora företags energianvändande
processer och energieffektivitet (Linköpings universitet och ett uppstartsbolag).
Därefter har ett nytt program, Industrins energi- och klimatomställning, startat. Förutom
energieffektivisering omfattar programmet resurseffektivisering och minskade utsläpp av
växthusgaser. Hittills har programmet tilldelat totalt 115 miljoner kronor till 29 projekt,
varav fem projekt handlar om att skapa nya produkter från återvunna material såsom
kompositer, betong, aluminium, metallinnehållande plastavfall och textiler.
Chalmers tekniska högskola och Borealis driver ett projekt som handlar om att använda
plastavfall för att producera ny plast av ursprunglig kvalitet, som kan bidra till att ställa
om dagens linjära användning av fossil plast till en resurseffektiv, cirkulär användning.
Tack vare Industriklivets breddning har Borealis gått vidare för att ta fram ett beslutsunderlag inför en eventuell investering i ett plastreturraffinaderi.

Internationell samverkan främjar energirelaterade tekniker och system
Med Energimyndighetens stöd har det internationella samverkansprogrammet Industrial
Energy-Related Technologies and Systems (IETS) bidragit till en rapport som föreslår
ett nytt styrmedel för att förbättra energieffektivitet och minska växthusgasutsläpp från
företag.45 IETS har även startat verksamheter inom områdena: 1) elektrifiering i industrin,
2) digitalisering och AI, 3) strategisk planering av industriella bioraffinaderier, 4) färdplaner för industrier samt 5) cirkulär ekonomi i industrin. Inom de två förstnämnda
områdena har två nationella konsortier för nätverkande i Sverige startats, vilket leder till
utvecklat samarbete och synergier. Kopplat till IETS-arbetet hölls två svenska seminarier.
Det ena handlade om dekarbonisering av industrisystem i ramverket för cirkulär ekonomi.
Det andra om erfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av
klimatgasutsläpp.

European Commission, Joint Research Centre, Vetters, N., Mac Nulty, H., Thollander, P., et al.,
Company-focused initiatives mapping analysis and recommendations for an EU corporate covenant.
2021.
45
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Temaområde Transportsystemet
Energimyndigheten arbetar med omställningen av transportsystemet för att bidra till
minskad klimatpåverkan och resursanvändning samt främja ett jämlikt och tillgängligt
samhälle. Insatserna bygger ofta på en bred samverkan mellan befintliga och nya a ktörer
med koppling till transportsystemet. Transportsystemet är en viktig del av svensk ekonomi
och det finns goda förutsättningar att använda resultaten av våra insatser både nationellt
och internationellt. På så vis kan vi bidra till stärkt svensk konkurrenskraft.

Transportsektorns elektrifiering och tillgång till laddinfrastruktur
Energimyndigheten har under lång tid bedrivit insatser som främjar elektrifieringen av
transportsektorn. Under året har vi även hanterat ett antal uppdrag som knyter an till
området och som bidrar till att ytterligare stärka utvecklingen inom området.
Swedish Electromobility Center är ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet
som grundades 2007 med stöd av Energimyndigheten. Centrumet har ett tvärsektoriellt
angreppssätt och bidrar med kunskaps- och kompetensuppbyggnad samt nyttiggörande
av forskningsresultat. Representanter från centrumet bidrar dessutom med kompetens
i olika typer av uppdrag och utredningar. Två aktuella exempel är elvägsutredningen
(SOU 2021:73) och uppdraget till Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att
bidra till ökad kunskap om elektrifieringen av transporter.

FFI tar större ansvar för samhällets utmaningar
Omställningen till ett fossilfritt transportsystem måste accelerera och styrelsen för programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) har under året tagit beslut
om att programmets fokus ännu tydligare ska riktas mot dagens samhällsutmaningar. Nya
delprogram håller på att skapas och en första utlysning av medel enligt nya strukturen
kommer att hållas under våren 2023. Vi avsätter också särskilda medel inom FFI för att
demonstrera lösningar som har koppling till övriga samhället. Två av de projekt som
beviljats stöd förväntas bidra till att öka takten för elektrifieringen av de riktigt tunga
transporterna.
• I projektet Reel kommer 40 batterielektriska lastbilar användas till en rad regionala godstransporttjänster. Fordonen kommer att rulla över hela Sverige, med
koncentration inom Mälardalen, Skåne och Västra Götaland. Prototyper och
serietillverkade lastbilar med en totalvikt på 16–74 ton ingår. Projektet inkluderar
laddinfrastruktur med digitalt kopplat systemstöd vid depåer, logistikterminaler
och andra viktiga logistikpunkter. Projektet samlar transportköpare, speditörer,
distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag
samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom
medverkar regioner, städer och universitet i projektet.
• Projektet E-Charge utvecklar batterielektriska prototyplastbilar som k larar lång
väga transporter, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil. F
 ordonen
testas i stora logistikflöden mellan våra största städer, och laddas med högeffekts
laddning i samband med förarens vilotider. Projektet kombinerar utvecklings
arbete inom flera tematiska områden med forskning på en integrerad systemnivå
för att bygga kunskap och förståelse för hur elektrifiering av långväga transporter
kan påverka större system som logistik och elsystem.
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Stöd i uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet
Energimyndigheten har tidigare beviljat 575 miljoner kronor till SEEL AB för att
stödja uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet. Under året har första delen
av etableringen påbörjats och beräknas vara klar 2023. Testcentret ska utgöra en öppen
infrastruktur för forskning och innovation kring elektromobilitet. Satsningen är det
svenska bidraget inom det europeiska samarbetsprojektet IPCEI on batteries som
omfattar projekt i sju länder och totalt 3,2 miljarder euro.
Stöd till forskning och innovation inom elektromobilitet
Uppdraget ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för elektrifierade fordon,
fartyg, luftfartyg samt arbetsmaskiner. Under året beviljades tio projekt stöd om totalt
cirka 50 miljoner kronor. Projekten förväntas bland annat påskynda omställningen mot
elektrifiering av transportsektorn genom att stötta elinfrastrukturen och skapa värden
för elbilsägare både genom demonstrationer av ombordladdare, laddstationer och affärs
modeller. Därtill förväntas projekten korta ledtiderna vid utveckling av nya produkter
genom att nyttja synergieffekter och skalbara testsystem och metoder som är gemensamma för spår, väg och arbetsfordon.
En hållbar batterivärdekedja
Hållbara batterier är en nyckelteknik för elektrifieringen, i synnerhet för att nå fossil
frihet inom energi- och transportsystemen. Batterier är den snabbast växande lagringstekniken och området är drivande i den gröna nyindustrialisering som nu sker. Sverige
har goda möjligheter att bidra till etableringen av en hållbar batterivärdekedja som
spänner från brytning, produktion och användning till återanvändning och återvinning.
Genom att bidra till etableringen kan vi både minska klimatpåverkan och skapa möjligheter till en hållbar, konkurrenskraftig industri som skapar tillväxt och arbetstillfällen.
Northvolt har under året beslutat att utöka produktionskapaciteten av b attericeller
i Skellefteå från tidigare annonserade 40 till 60 GWh årligen. De har också sökt miljö
tillstånd för att utöka kapaciteten för återvinning av Li-jonbatterier från 25 000 till
125 000 ton batterier årligen. Företagets forsknings- och utvecklingsanläggning i Västerås
kommer också expanderas. Som ett led i att öka kapaciteten för samverkan med andra
aktörer kommer ett battericampus inrättas, (se Stöd till utveckling av battericeller och
elektrifieringscampus i Västerås nedan). De stöd som företaget i omgångar har erhållit
från Energimyndigheten har varit en förutsättning för denna utveckling.
Effektivare elfordon leder både till minskad energianvändning och minskat behov av
naturresurser till batterier. Företaget APR Technologies AB arbetar med att få batterisystemets kyl- och värmesystem effektivare. Under året har de visat upp två prototyper
av sin direktkylda batterimodul. Den ena har verifierats i simulerad miljö med avseende
på temperatur och elektriska användningsfall och den andra har testats i verklig drift
i en mopedbil (CleanMotion Zbee).

Stöd till utveckling av battericeller och elektrifieringscampus i Västerås
Energimyndigheten beslutade under året om stöd till Northvolt med upp till 238 miljoner
kronor för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för
batteriforskning i Västerås. Satsningen utgör det svenska bidraget inom det europeiska
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samarbetsprojektet European Battery Innovation (EuBatIn) som omfattar projekt i tolv
länder med totalt stöd om 2,9 miljarder euro. Northvolts bidrag är att utveckla nästa
generations laddningsbara batterier med en energi- och miljöprestanda som långt överträffar dagens state-of-the-art. Genom detta möjliggörs en snabbare och mer fullständig
elektrifiering av fordonsflottan och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Ett resurseffektivt, tillgängligt och jämlikt transporteffektivt samhälle
Ett transporteffektivt samhälle innebär ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva
trafikslag minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva
färdmedel/trafikslag och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt.
Energimyndigheten har finansierat projekt som utvecklat verktyg som stöttar den fysiska
planeringen på lokal- och regional nivå genom att analysera och v isualisera hur olika
planeringsalternativ kan påverka möjligheterna till transporteffektivt resande. Exempel på
verktyg är Göteborgsregionens Hållbarhetsverktyg samt KTH:s Transportdeklarationer.
Verktygen har även ingått i redovisningen av Boverkets uppdrag att föreslå verktyg som
kan användas för bedömning av olika planförslags klimatpåverkan vid planläggning
enligt plan- och bygglagen.46
Webbinarieserien Forskarnytt på vår webbplats har möjliggjort för intressenter inom
offentlig sektor att möta forskare för att utveckla sin förmåga att i praktiken bidra till
omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Under året har konceptet s ynliggjort
både forskningsresultat och resultat från praktiska projekt i några kommuner (inom
ramen för Lokal och regional kapacitetsutveckling, vilket redovisas i kapitlet Utvecklad
aktörssamverkan) inom områden som exempelvis parkeringsnormer och mobilitet. Andra
resultat som presenterats är till exempel kunskap och metoder som kan användas för att
påverka människors resvanor. Verktyg har tagits fram tillsammans med kommuner som
underlättar den fysiska planeringen. Genom den ökade förståelsen och möjligheten att
visualisera vilka möjliga effekter som olika planeringsval kan ha på människors val av
resesätt, förbättras förutsättningarna för en snabbare implementering av hållbara lösningar
i samhället.
Energimyndigheten har finansierat flera systemdemonstrationer inom området mobilitet
som tjänst (MaaS) i regionerna Skåne, Linköping och Göteborg. Trots de utmaningar
som coronapandemin har inneburit för projekten har många nya lärdomar kunnat dras.
Dessutom har en mobilitetstjänst implementerats på campus Johanneberg i Göteborg.
Jämställdhet är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. Inom Energimyndighetens
pågående satsningar finns projekt som ska öka kunskapen hos kommuner om hur genus
kan påverka val av resesätt. Det finns också projekt som ska bidra med processtöd för
ökad jämställdhet i hållbar kommunal transportpolitik.

Mer utveckling i förnybara drivmedel
Under 2021 har ett antal projekt startat med fokus på dels biogas, dels drop-in-
biodrivmedel i diesel eller bensin. Alla projekt använder lignin från massabruk eller
restströmmar av biomassa och har potential att kommersialiseras inom tio år och

46

Boverket. Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning. 2021.
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därmed bidra till Sveriges miljömål att minska växthusgasutsläpp från inrikes transporter
med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. De beviljade projekten kan delas in
i fyra områden:
• Drivmedel med utgångspunkt från lignin från massabruk.
• Förvätskning eller förgasning av biomassa.
• Tillverkning av biodrivmedel i samklang med en annan industriprocess.
• Utveckling av processer för biogastillverkning.
De tre första områden inkluderar tillverkning av produkter som behöver upparbetas
ytterligare i raffinaderier, som också kan utvecklas med stöd från Energimyndigheten.
Under året avslutades projektet Framtida alternativa transportbränslen som fått stöd
av Energimyndigheten. Tre lärosäten, fordonsindustrin och drivmedelsföretagen har
tillsammans bedrivit forskning kring det övergripande målet att identifiera b ränslen
som kombinerar goda förbränningsegenskaper med hög långsiktig hållbarhet. Samman
fattningsvis visar framför allt etanol och metanol god potential som framtida transportbränslen. För motorer som sitter i tunga fordon bedöms möjligheten att nå 50 procent
verkningsgrad som god, vilket är högre än med vanlig fossil diesel.
Avancerade biodrivmedel kan tillverkas av skogsråvara, avfall eller av koldioxid tillsammans med elektricitet (elektrobränslen). De avancerade b iodrivmedelsalternativen
som har undersökts visar lägre energieffektivitet i produktionsleden jämfört med dagens
biodrivmedel. Produktion av de avancerade biodrivmedlen kan dock motiveras av att
utsläpp av till exempel partiklar har visats minska avsevärt. Dessutom kan de undersökta
drivmedlen blandas in i högre utsträckning än många av dagens biodrivmedel.

På väg mot fossilfritt flyg
Projekten som beviljats finansiering inom ramen för regeringsuppdraget Fossilfritt flyg
2045 spänner över en stor bredd av områden. Ett av områdena är utveckling av förnybara
drivmedel som är det snabbaste sättet att minska flygets klimatavtryck. Det finns också
projekt som har till syfte att utveckla tekniker för att använda vätgas i flygplan. Till
exempel lättviktstankar för att lagra flytande vätgas ombord på planen samt turbiner
som kan drivas av rent väte.
För att undersöka olika tekniska lösningar under längre perioder och i realistiska miljöer
finns även demonstrationsprojekt. I år har projekt om fossilfritt, regionalt flyg i norra
Sverige startat. Projekten kommer att göra dels en bred analys av olika alternativ för
flyg med vätgas, el och förnybara drivmedel, dels en demonstration av elflyg för korta
sträckor under arktiska förhållanden. Många av de lösningar som nu är på gång behöver
fem till 15 års ytterligare utveckling innan de kan implementeras fullt ut.
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Internationella samarbeten
Energimyndighetens internationella arbete spänner över hela vår verksamhet. I detta
kapitel redovisar vi vårt arbete kopplat till internationell klimatpolitik, hur vi arbetar
med policyfrågor på EU-nivå och internationellt, samt vårt ansvar för Sveriges program
för internationella klimatinsatser. Vi representerar även Sverige i internationella klimat
samarbeten. I vårt arbete med forskning och innovation följer vi den internationella
utvecklingen på området och främjar införandet av svenska energiinnovationer på
internationella marknader.
Resultaten av våra uppdrag förstärks genom kunskap och erfarenhetsutbyte internationellt.
Detta möjliggörs genom en effektiv spridning både externt och internt. Nyttiggörandet
av kunskap och resultat gör att vi stärks som kunskapsorganisation och att vi arbetar
kostnads- och resurseffektivt. Vi har tagit fram en internationell strategi som vi utgår
från i vår planering och uppföljning.
Kostnader per delområde, tkr
Delområde

2019

2020

2021

Strategiskt inflytande i internationell klimatpolitik

1 957

1 670

1 560

Policyfrågor med fokus på EU och internationellt

10 159

9 277

11 276
23 925

Sveriges program för internationella klimatinsatser

19 566

17 908

Forsknings- och innovationssamarbeten inom EU

11 809

9 365

9 722

Implementering på internationella marknader

88 757

70 590

74 146

Övrigt

10 578

12 890

10 199

7 561

9 916

8 197

142 826

121 700

130 828

- varav Internationella avgifter och kostnader (IEA och WEC)
Summa

Tabell 18. Kostnader per delområde inom Internationella samarbeten. Kostnaderna för Sveriges program för internationella
klimatinsatser har främst ökat på grund av insatser kopplade till Parisavtalet. Kostnaderna för delområdet Implementering
på internationella marknader har ökat igen efter att utfallet minskat under 2020 på grund av coronapandemin.

Strategiskt inflytande i internationell klimatpolitik
Energimyndigheten deltar i den svenska delegationen för klimatförhandlingarna inom
FN. På klimattoppmötet i Glasgow i november 2021 bidrog vi till förhandlingarna om
internationella samarbetsformer under Parisavtalets artikel 6 samt om teknikutveckling
och tekniköverföring under artikel 10. Energimyndigheten är även aktiv i FN:s gröna
klimatfond.

Internationella samarbetsformer (Parisavtalets artikel 6)
Under året fortsatte diskussionerna om artikel 6 (Parisavtalets mekanism för global handel
med utsläppsminskningar) i digitala dialogtillfällen ända fram till klimatmötet COP26
i Glasgow. Dessa dialoger ökade möjligheter för parterna att tillsammans reda ut svåra
begrepp och frågor, men de utgjorde inga formella förhandlingar. Sammanvägt bidrog
dialogerna till att parterna anlände förberedda till COP26, vilket var betydelsefullt då
det gått två år sedan det senaste förhandlingstillfället i Madrid.
Efter två veckors intensiva förhandlingar resulterade COP26 i ett beslut och en färdigställd regelbok för Parisavtalet, inklusive artikel 6 och transparensramverket (som har
bäring på rapporteringen från artikel 6-aktiviteter). Beslutet utgör en k ompromiss mellan
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parterna men innehåller viktiga aspekter som värnar miljöintegriteten och a mbitionen när
det gäller artikel 6. För Sverige har det varit viktigt att reglerna för artikel 6 inte tillåter så
kallad dubbel bokföring av utsläppsminskningar eftersom det skulle innebära minskade
klimatambitioner. Det har deltagande länder nu enats om att undvika. Sverige har också
drivit att samarbeten och projekt under artikel 6 ska omfattas av ett skydd för mänskliga
rättigheter och urfolks rättigheter, samt att införa en klaganderätt för de som ansett sig
ha drabbats negativt till följd av verksamheter under regelverket.
Resultatet för artikel 6 är väl balanserat och skapar möjligheter för att åstadkomma stora
utsläppsminskningar genom samarbete, och kan bidra till att höja ambition över tid.

Teknikutveckling och tekniköverföring (Parisavtalets artikel 10)
Enligt Parisavtalets artikel 10 ska samarbetet om teknikutveckling och -överföring mellan
länder stärkas. Teknikmekanismen är en viktig del av genomförandet av artikel 10, och
ska främja utveckling och spridning av teknik inom klimatanpassning och utsläppsbegränsningar i utvecklingsländer. Teknikmekanismen under klimatkonventionen och
Parisavtalet består av Technology Executive Committee (TEC) och Climate Technology
Centre and Network (CTCN).
CTCN ger stöd till utvecklingsländer genom att besvara förfrågningar om klimatvänlig
teknik, vilket stöttar länder i genomförandet av sina nationella klimatplaner. Sverige
bidrar ekonomiskt till CTCN via Miljödepartementet. Energimyndigheten r epresenterar
också Sverige i ett rådgivande organ för CTCN, där den svenska representanten varit
ordförande under 2021. Under klimatförhandlingarna på COP26 bidrog Energimyndigheten,
som en del av den svenska delegationen, till att stärka möjligheten för civilsamhället att
delta i CTCN:s arbete.

FN:s gröna klimatfond
Energimyndigheten har aktivt bidragit i fondens arbete, i synnerhet i utvärderingen av ett
ökat antal projektförslag för finansiering. Vi har även varit pådrivande i arbetet med att
etablera ett integrerat resultatramverk. Ramverket antogs under sommarens styrelsemöte
i fonden och har som syfte att effektivisera utvärdering och rapportering av framsteg och
resultat i de projekt som fonden finansierar.

Policyfrågor med fokus på EU och internationellt
Under året har vi inlett ett analysarbete kring aktuella lagstiftningsförslag inom EU:s
gröna giv. Som en del av Energimyndighetens EU-arbete har vi också arbetat med
genomförandet av Energiunionen samt på uppdrag av Regeringskansliet r epresenterat
Sverige i kommittéer och expertgrupper. Ett arbete med att förstärka och utveckla
Energimyndighetens interna EU-samordning har också startat. Vi har också varit aktiva
inom internationella förhandlingar, standardiseringsarbete och styrmedelsutveckling
inom ekodesign och energimärkning. Ambitiösa svenska positioner har framförts för
bland annat rumsvärmare, värmepumpar, solceller, batterier och mobiler.

EU-samordning
Vi har inlett ett arbete med att förstärka och utveckla Energimyndighetens EU-samordning.
Det har resulterat i ett mer proaktivt och samordnat arbete inför förhandlingarna i EU och
stärkt formerna för samverkan med Regeringskansliet. Energimyndighetens kompetens är
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särskilt efterfrågad inför aktuella EU-förhandlingar inom EU:s gröna giv och lagstiftnings
paketet Fit for 55. EU-samordningen på Energimyndigheten har genomfört interna
informationsinsatser för att öka medarbetarnas kunskap kring EU:s gröna giv, lagstiftningspaketet Fit for 55 och EU:s besluts- och förhandlingsprocesser. Vi bedömer att
satsningar inom EU-samordningen kommer att leda till en ökad förmåga att bidra med
vår kompetens i pågående och kommande EU-förhandlingar och i utvecklingen av policy
och lagstiftning på EU-nivå. EU-samordningens arbete har redan bidragit till en ökad
helhetssyn på Energimyndighetens EU-arbete, och vi ser behov av fortsatt utveckling och
samordning.

EU-förhandling
Energimyndigheten har inom ramen för EU:s gröna giv och Fit for 55 bidragit med
analyser och expertkunskap till Regeringskansliet inför och under EU-förhandlings
arbetet i Europeiska rådet. Energimyndighetens roll och kompetens har inneburit ansvar
för eller medverkan i arbetet med flertalet av dessa nya EU-rättsakter, på både energi-,
transport- och klimatområdet. EU-samordningen har utsett ansvariga för r espektive rättsakt och dessa har skapat interna arbetsgrupper som bidrar med kompetens, analyser och
expertstöd inför och under förhandlingar i Europeiska rådet inom aktuella rättsakter. För
fyra av rättsakterna (revideringen av förnybartdirektivet, energieffektiviseringsdirektivet
och AFIR (infrastruktur för alternativa bränslen) samt den nya rättsakten ReFuelEU
Aviation) har Energimyndigheten varit huvudansvarig myndighet och arbetat aktivt i tätt
samarbete med Regeringskansliet för att ta fram Sveriges p osition i förhandlingarna.
För andra rättsakter har vi medverkat i arbetsgrupper under Regeringskansliet. Vi har
även besvarat nio remisser och deltagit på två remisshearings.47 EU-förhandlingsarbetet
inom ramen för den gröna given och Fit for 55 beräknas pågå de nästkommande åren och
satsningar inom Energimyndighetens EU-samordning ökar vår förmåga att bidra på kort
och lång sikt.
Sveriges bidrag till ekodesign och energimärkning
Ekodesign och energimärkning beräknas i Sverige spara 36 TWh/år 2020 och 66 TWh/år
2030 (primärenergi). Besparingen i EU (inklusive Storbritannien) väntas bli 1 949 TWh/år
2030 vilket ger stora utsläppsminskningar. Under 2021 har Energimyndigheten påverkat
EU-kommissionens arbete mot förbättrade energi- och resurseffektivitetskrav, bland annat
genom deltagande vid åtta samrådsforum, sex expertmöten och tio förstudiemöten, samt
genom tolv skriftliga positioner. Genom produktkrav till berörda intressenter säkerställer
vi förankring samt att beräknade effekter av lagstiftningen faktiskt realiseras.
Energimyndigheten har ett heltäckande perspektiv tack vare att vi har eget labb, teknisk
expertis samt ansvar för policy och marknadskontroll för både ekodesign och energi
märkning. Det har gett effekten att vi blir tillfrågade och får gehör i pågående förhandlingar
och standardiseringsarbete. Under 2021 har det varit särskilt tydligt för uppvärmnings
produkter och varmvattenberedare. Där har vi bidragit till att påskynda utfasningen av
fossila produkter till förmån för mer energieffektiva värmepumpar. På b elysningsområdet
har vi under 2021 genomfört många tester i vårt labb. Testerna har använts för att kartlägga marknadsutbudet, bistå upphandlande myndigheter samt bidra till förbättrade
Energimyndigheten arbetar aktivt med revidering av EU:s direktiv för förnybar energi och revidering
av direktivet om energieffektivitet. Därtill bedriver Energimyndigheten analysarbete inom ett tiotal
andra EU-rättsakter.
47
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internationella teststandarder för livslängdstester. Underlagsrapporter med marknadsanalyser och tekniska data som tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen och
presenterats vid förhandlingar om RoHS-direktivet (direktiv 2002/95/EG), har bidragit
till att u ndantagen för de flesta ljuskällor innehållande kvicksilver tas bort från 1 september
2023. Rapporterna har även använts som underlag för den pågående processen om global
utfasning av kvicksilverbaserad belysning. För vattenarmaturer har vi påverkat både
standardisering och policy genom jämförande tester.48 Arbetet har skett i det nordiska
samarbetet Nordsyn, som stöds av Nordiska ministerrådet. De jämförande testerna har
visat att den hittills föreslagna energimärkningen inte säkerställer god funktion för
konsumenterna.
Enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2021 har Energimyndigheten varit drivande inom
resurseffektivitetsfrågor i samarbete med berörda myndigheter. Vi har tagit ambitiösa
svenska positioner kring Sustainable Products Initiative (SPI), solceller, batterier,
rumsvärmare, värmepumpar, mobiler och EU-kommissionens arbetsplan för ekodesign.
Mångåriga förhandlingar om resurseffektivitetskrav har i år gett resultat. Krav på reserv
delar, reparationsinformation och isärtagbarhet för återvinning har nämligen trätt i kraft
för bland annat datorskärmar och diskmaskiner. De nya kraven förväntas ge effekten att
fler konsumenter reparerar sina produkter vilket minskar miljöpåverkan. Vi har utfört
studier kring optimal livslängd hos produkter.49 Vi har också studerat hur ekodesign
med flera lagstiftningar fungerar vid cirkulära affärsmodeller inklusive reparationer och
återtillverkning.50 Effekten av dessa studier är att internationella diskussioner har startat
vilket kan ge förbättrade krav inom ekodesign och SPI.
Energimyndigheten har under 2021 stöttat Regeringskansliet med expertis under
förhandlingen i EU-rådet om EU-kommissionens förslag till ny batteriförordning,
som förbättrar förutsättningarna för ökad elektrifiering (Elektrifieringsstrategin).

Energiunionen
Vi har bistått Regeringskansliet i arbetet med att genomföra det omarbetade förnybartdirektivet. Vi har framför allt gett stöd i frågor som rör ursprungsgarantier och hållbarhets
kriterier. För genomförandet av det reviderade direktivet om energieffektivitet har vi
främst bistått Regeringskansliet i rapportering av nationella sparbeting för perioden
2021–2030.51
Concerted Action
EU har för tre av sina EU-direktiv tagit initiativ till en typ av EU-projekt som kallas
Concerted Action. Energimyndigheten har fått i uppdrag av Regeringskansliet att hålla
i det svenska deltagandet i två av dessa, Concerted Action för förnybartdirektivet (CARES) och Concerted Action för energieffektiviseringsdirektivet (CA-EED). Concerted
Action samlar alla EU:s medlemsländer plus Norge och Island samt EU-kommissionen
48

A comparative study on water tap labels within the Nordsyn cooperation, TemaNord2021:524.

49

Energimyndigheten. Increasing the lifespan of products. ER2021:25.

Ramboll. Analysis of the concepts of remanufacturing and repair under the Ecodesign Directive. 2021
och Kemikalieinspektionen. Regulatory mapping for remanufacturing of products under EU law. 2021.
PM 6/21.
50

51
Artiklar 3, 5 och 7 och stöd i genomförandet av krav på individuell mätning och debitering av energi
i byggnader, artiklar 9–11.
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kring frågor om införlivande och genomförande av direktiven samt andra relaterade
frågor. Ett aktivt svenskt deltagande har möjliggjort direktkontakt med ansvariga i
EU-kommissionen och med representanter från övriga medlemsländer. Det har gett oss
möjlighet att ställa frågor och få förklaringar från EU-kommissionen, och andra länder,
samt möjliggjort för Sverige att framföra egna perspektiv i viktiga policy- och sakfrågor.
Vi bidrar även med vår erfarenhet kring förnybar energi och energieffektivitet vilket
gagnar andra medlemsländer och EU-kommissionen.
Under året har etapp tre av CA-RES och etapp två av CA-EED avslutats med samman
fattande teknisk och ekonomisk rapportering från Energimyndigheten. Energimyndigheten
har även uppdraget att hålla i arbetet med CA-RES och CA-EED för nästa programperiod. Budget och avtal har förhandlats fram och slutits. CA-RES4 startade officiellt
i maj och två stormöten har hållits, med svensk medverkan i samtliga sex arbetsgrupper.
CA- EED3 startade i december 2021.
Genomförandeakter och delegerade akter
I det omarbetade förnybartdirektivet hänvisas till ett stort antal genomförandeakter och
delegerade akter. EU-kommissionen har där fått i uppdrag att fortsätta att arbeta med
och lägga fram förslag på nya rättsakter i olika frågor. Energimyndigheten har under
året representerat Sverige i möten, förhandlingar och omröstningar i Kommittén för
hållbara bränslen och expertgrupper. Energimyndigheten har bidragit med analyser och
expertkunskap, samt deltagit i förhandlingar på mötena i Kommittén för hållbara bränslen
och expertgrupper, för alla de rättsakter som EU-kommissionen kallat till möten om under
året. Det har handlat om bland annat genomförandeakter om vägledning för hållbarhetskriterier för skoglig biomassa, och om regler för frivilliga system, samt delegerade
akter om avancerade biodrivmedel och om förnybar kyla.
Inom ramen för styrningsförordningen har det under hösten påbörjats ett arbete med att ta
fram en genomförandeakt som ska sätta strukturen för lägesrapporteringen av de nationella
energi- och klimatplanerna. Lägesrapporterna ska levereras till EU-kommissionen vartannat år, med start i mars 2023. Energimyndigheten har deltagit i de arbetsgrupper som
startats under Energiunionskommittén. Ett aktivt deltagande har gett oss bättre förutsättningar att klara av vårt kommande regeringsuppdrag att ta fram utkast på den första
lägesrapporten, vilket ska göras under 2022.

Internationellt arbete genom IEA 4E och EELA
Energimyndigheten bidrar till standardiseringsarbete och styrmedelsutveckling på global
nivå inom belysning (IEA 4E SSL) samt energieffektiv kraftelektronik (IEA 4E PECTA).
Bidraget sker genom tekniska samarbetsprogram inom IEA 4E (Energy Efficient End-use
Equipment), vilket är ett policysamarbete om energieffektiva produkter.
Energimyndigheten bidrar genom EELA (Energy Efficient Lighting and Appliances,
som är ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt som leds av UNIDO och finansieras av Sida)
till införandet av lagstiftning för belysning liknande ekodesign i 21 länder i södra och
östra Afrika, vilket förväntas ge stora energi- och utsläppsminskningar samt e konomisk
och social utveckling. Energimyndigheten bidrar till utformandet av krav och marknads
kontroll samt uppbyggnad av labb och kunskap. Under 2021 har en e-learning-plattform
med 40 korta TED-talk-liknande föreläsningar om policy, belysning och marknads
utveckling lanserats av EELA.
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Sveriges program för internationella klimatinsatser
Sveriges program för internationella klimatinsatser inkluderar både pågående insatser under
Kyotoprotokollet och insatser för att utveckla internationella samarbeten för handel med
utsläppsutrymme, i enlighet med regelverket under Parisavtalet. Energimyndigheten fokuserar
i huvudsak på tre områden för att utveckla samarbetsformer och förvärva u tsläppsreduktioner
under Parisavtalets artikel 6. Dessa är 1) utveckling av konkreta artikel 6-samarbeten,
2) kapacitetshöjande insatser och 3) analys och metodutveckling. Till arbetet hör även
deltagande i klimatförhandlingarna och utvecklingen av regelverk för artikel 6, som
beskrivs i avsnittet Strategiskt inflytande i internationell klimatpolitik i detta kapitel.

Figur 6. Metodiken av arbetet med olika spår för att bygga upp samarbeten och förvärva utsläpps
reduktioner under Parisavtalets artikel 6.

Samarbeten med fokus på insatser under Parisavtalet
Eftersom samarbeten under artikel 6 hittills är obeprövade innebär utvecklingen av
artikel 6-insatser stora utmaningar vad gäller de villkor och regler som ska ligga till
grund för avtal mellan länder. Det gör att utvecklingen av avtal tar tid. Under 2021
har Energimyndighetens arbete med artikel 6-insatser gått in i en ny fas: från ett i
huvudsak förberedande arbete till att börja utveckla konkreta samarbeten.
Vi har under 2021 fört nära dialog med Dominikanska Republiken och Ghana som potentiella värdländer för artikel 6-samarbeten. Ett Memorandum of Understanding (MOU) mellan
Sverige och Ghana om att etablera bilateralt artikel-6 samarbete signerades under klimatmötet
COP26 i Glasgow. Vi har inlett dialog med regeringsföreträdare för Colombia och Rwanda för
att undersöka möjligheterna för artikel 6-samarbeten även i dessa länder. Parallellt med dessa
dialoger har vi annonserat två upphandlingar för lämpliga samarbetsaktiviteter under artikel 6
i Ghana och Dominikanska Republiken och utvärderat inkomna anbud.
Jämställdhet lyfts som ett prioriterat område vid etablering av samarbetsavtal med v ärdländer
och upphandling av artikel 6-aktiviteter. Bland annat samarbetar Energimyndigheten med
organisationen WOCAN, som arbetar med att främja kvinnors roll inom jordbruk och för
valtning av naturresurser. Under 2021 har WOCAN utfört en behovsanalys av kvinnors
situation i Dominikanska Republiken.
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Energimyndigheten har fortsatt samarbetet med den internationella organisationen
Global Green Growth Institute (GGGI). Syftet med programmet är att identifiera värd
länder och aktiviteter för potentiellt samarbete under artikel 6, samt att bygga upp
kapacitet och institutionell infrastruktur inom värdländerna för att kunna handla med
utsläppsminskningar. Fyra program utvecklas i tre värdländer: Etiopien, Kambodja
och Nepal. Med stöd av GGGI för Energimyndigheten dialog med dessa länder om att
signera MOU för artikel 6-samarbete. Energimyndigheten avvaktar vidare dialog med
Etiopien på grund av den oroliga situationen i landet.
Under andra halvåret 2021 beslutade Energimyndigheten om ett utökat samarbete med
GGGI som innebär att ytterligare två värdländer kommer att identifieras och förses med
stöd att utveckla artikel 6-samarbeten.
För att möjliggöra artikel 6-samarbeten arbetar Energimyndigheten aktivt med att utveckla
strukturer och mallar för kommande avtal, både med värdländer och med utvecklare
av artikel 6-aktiviteter. Under året har vi arbetat med att utveckla tre avtalsmallar:
Memorandum of Understanding (MOU), Mitigation Outcome Purchase Agreement
(MOPA) och Framework Agreement (FWA). Dessa dokument kommer att ligga till
grund för de artikel 6-samarbeten som Energimyndigheten etablerar.
Vi har påbörjat ett arbete med att utreda möjliga lösningar för behovet av r egisterföring
och mätning, rapportering och verifiering (MRV) av utsläppsminskningar. Det är viktigt
att kunna följa upp bidraget till de globala hållbarhetsmålen. I det arbetet har vi ingått
ett avtal med standardiseringsorganisationen Gold Standard. Syftet är att anpassa Gold
Standards existerande infrastruktur för handel av utsläppsenheter till artikel 6. Under
2021 färdigställdes även en utredning om blockchain-lösningar för digitala register
som Energimyndigheten beställt. Vi planerar ett seminarium där resultaten från denna
utredning ska diskuteras med ett flertal relevanta aktörer på marknaden.
Under 2021 har Energimyndigheten tagit beslut om att stötta andra fasen av Världs
bankens initiativ Climate Warehouse. Syftet är att fortsätta utveckla en global infrastruktur
för handel med utsläppsminskningsenheter under artikel 6. Som en del av initiativet
deltar Sverige i The Climate Market Club som möjliggör kontinuerlig diskussion kring
regelverk och utvecklingen av möjliga samarbeten med andra länder som är intresserade
av artikel 6. Vi deltar även i samarbetsplattformen Transition Lab som möjliggör dialog
med andra länder som, likt Sverige, ligger i framkant av arbetet med implementering
av artikel 6.

Fonder med fokus på insatser under Parisavtalet
Energimyndigheten deltar i fonden Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) under
Världsbanken. Ambitionen är att stödja program som bidrar till systemomställning och
som är replikerbara på sektorsnivå i medelinkomstländer. Under året har TCAF utvecklat
en innovativ avtals- och transaktionsstruktur som tar hänsyn till de nya förutsättningarna
under Parisavtalet. Arbete med att använda transaktionsstrukturen på ett mer konkret
sätt har påbörjats inom TCAF.
Under året har vår dialog med Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) om den p lanerade
fonden Climate Action Catalyst Fund (CACF) fortsatt. Vi bedömer att fondens verksamhet kan skapa goda förutsättningar för artikel 6-program i Asien och Stillahavsområdet.
Energimyndigheten fortsätter dialogen med ADB om utvecklingen av fonden.
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Kapacitetshöjande insatser
I Energimyndighetens förberedande arbete för artikel 6-samarbeten har det blivit tydligt
att många länder har behov av kapacitetsuppbyggnad för att kunna delta i internationella
marknadsbaserade mekanismer. Behoven ser olika ut och vi stödjer därför ett flertal
kapacitetshöjande program.
Under 2021 avslutades programmet Partnership for Market Readiness (PMR) inom
Världsbanken, som Sverige stöttat sedan 2010. Arbetet med att möjliggöra prissättning
på koldioxid fortsätter nu i formen av Partnership for Market Implementation (PMI),
som ska fokusera på implementering av verktyg och styrmedel som utarbetades under
PMR. PMI ska ge stöd till låg- och medelinkomstländer att införa styrmedel på nationell
nivå för prissättning av koldioxidutsläpp samt deltagande i internationell utsläppshandel
enligt artikel 6.
För att ge möjliga värdländer i Asien den kapacitetsbyggnad som behövs för att delta
i artikel 6-samarbeten, finansierar Sverige tillsammans med Tyskland även Asiatiska
utvecklingsbankens Article 6 Support Facility (A6SF). Under året har A6SF fortsatt
förse ett flertal asiatiska länder med tekniskt stöd i syfte att utveckla institutionell
kapacitet att delta i artikel 6-samarbeten, och utveckla pilotinsatser. Dessutom pågår
utbildningsinsatser inom programmet och flera rapporter har tagits fram. Rapporterna
handlar om bland annat koldioxidprissättning, grön återhämtning och övergång av
samarbetsformer från Kyotoprotokollet till samarbeten under artikel 6 i Parisavtalet.
Under 2021 avslutades arbetet med att utveckla konceptpiloter där Energimyndigheten
finansierade utveckling av ett antal projektförslag efter en utlysning 2019. Koncept
piloterna beskriver utsläppsminskande aktiviteter i fem länder som är kompatibla med
artikel 6. Höga krav ställs på transparens, additionalitet, miljöintegritet och hållbar
utveckling. Sammanfattningar har publicerats på Energimyndighetens webbplats samt
presenterats på ett internationellt seminarium i mitten av oktober. Arbetet har gett goda
insikter i de utmaningar som uppstått för de som utvecklar artikel 6-aktiviteter. Det har
också gett lärdomar kring hur koncept från Parisavtalet kan appliceras i praktiken.
Energimyndigheten deltar i programmet Strengthened Institutions for a Sustainable
Climate (SISC) som samordnas av Naturvårdsverket och finansieras av Sida. Programmet
bidrar med kapacitetsstöd till dess medlemsländer i Afrika. Programmets syfte är att
identifiera behovet av kapacitetsstöd bland medlemsländerna och utveckla kapacitetshöjande insatser med fokus på energi och artikel 6.
Energimyndigheten koordinerar sitt kapacitetsbyggande arbete med aktörer där det är
lämpligt. I fallet med planerade insatser i Ghana har vi kontakt med UNDP och Schweiz,
som är aktiva i landet, för att skapa en samsyn kring behov och undvika dubbelarbete.
Energimyndigheten har initierat ett samarbete med Sida för att identifiera synergier
inom internationellt samarbete. Målet är att utveckla olika paketlösningar för att underlätta internationella klimatinsatser. Arbetsgruppen har träffats cirka en gång i m
 ånaden
och arbetar med en sammanställning av pågående initiativ i olika länder. Utifrån samman
ställningen ska förslag på konkreta, gemensamma aktiviteter tas fram.
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Analys och metodutveckling om Parisavtalets artikel 6
Energimyndigheten har beställt ett antal utredningar för att stödja utvecklingen av de
bilaterala artikel 6-insatserna, arbetet med klimatförhandlingarna och de multilaterala
samarbetena. Uppdragen har lagts ut på konsulter och utvecklats i samarbete med
Energimyndigheten. En av rapporterna har analyserat de uppdaterade nationella klimat
rapporterna utifrån länders beredskap att ingå i artikel 6-samarbeten. Syftet med rapporten
är att förbereda både köpar- och säljarländer för framtida artikel 6-insatser. En annan
rapport fokuserar på hur referensbanor ska kunna beräknas för att säkerställa miljö
integritet och höja ambitionsnivån i artikel 6.4-aktiviteter. Rapporten presenterades
under ett internationellt digitalt seminarium och har bidragit till att föra diskussionen
vidare inom klimatförhandlingarna.
Energimyndigheten har även finansierat en rapport som lyfter hur utsläppsminskningar
kan tillskrivas olika finansiella instrument. Rapporten belyser hur en sådan metod
för tillskrivning av utsläppsminskningar kan minimera risken för dubbelräkning av
utsläppsminskningar samtidigt som det möjliggör större investeringar.

Internationella klimatinvesteringar under Kyotoprotokollet
Programmet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer omfattar 91 enskilda projekt
och program.52 Genom programmet har Sverige ingått avtal om stöd till k limatåtgärder
och leverans av verifierade utsläppsminskningsenheter direkt med en motpart (bilateralt).
Energimyndigheten medverkar även i multilaterala klimatfonder. Fonderna stöttar
konkreta klimatåtgärder som genererar utsläppsminskningar enligt avtal som tecknas
av fondförvaltaren. Programmet startades 2002 och avslutas 2025, med de sista
utbetalningarna år 2022. Antalet aktiva projekt minskar successivt fram till 2025.
Under 2021 har tio bilaterala projekt och fyra multilaterala fonder levererat utsläppsminskningsenheter till Energimyndigheten. De fyra fonderna är Carbon Initiative for
Development (Ci-Dev), Carbon Partnership Facility (CPF), Future Carbon Fund (FCF)
och Pilot Auction Facility (PAF). Under de sista åren av programmet, 2022–2025,
återstår sju bilaterala projekt och tre fonder som ska leverera ytterligare utsläpps
minskningsenheter till Energimyndigheten.
Under året har två fonder avslutats, Prototype Carbon Fund (PCF) och Umbrella Carbon
Facility Tranche 2 (UCF T2). I fonden Carbon Partnership Facility (CPF) har fond
kapitalet skrivits ned till följd av avslutade program under 2020. Under 2021 skrevs
det totala fondkapitalet ned med ca 44,7 miljoner euro. Det svenska åtagandet på
ursprungliga 30 miljoner euro skrevs ned med ca 17,2 miljoner euro.

Verifierade utsläppsminskningar
Under 2021 levererades cirka 900 000 utsläppsminskningsenheter till Energimyndigheten
från projekt och fonder i programmet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, se
figur 7. Vi betalade ut cirka 58 miljoner kronor till dessa projekt och fonder. Vi har
kontrakt om ytterligare 79 miljoner kronor finansiellt stöd till projekt och fonder fram
till programmets slut. Cirka 2,1 miljoner ton verifierade koldioxidekvivalenter kommer
att levereras till Energimyndigheten 2022–2025.
Baserat på antalet projekt och program som har eller planeras leverera utsläppsminskningsenheter
till Energimyndigheten. Projekt som kontrakterats och sedan avslutats utan levererade utsläpps
minskningsenheter inkluderas inte.
52
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Utsläppsminskningsenheter
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Figur 7. Utsläppsminskningsenheter levererade till Energimyndigheten till och med 2021, samt prognos
för återstående leveranser.

Coronapandemin har även under 2021 bidragit till utmaningar för flera projekt, såsom
förseningar kopplat till verifiering av utsläppsminskningsenheter. Ett antal projekt har
svårt att leverera total kontrakterad mängd enheter inom projektens löptid. Detta har lett
till nedskrivningar i leveranser, vilket innebär lägre utbetalningar än förväntat under 2021.

Uppföljning av bilaterala projekt och bidrag till hållbar utveckling
Under 2021 har en utvärdering av hela programmet för internationella klimatinsatser
genomförts. Preliminära resultat tyder på flera bidrag till de globala hållbarhetsmålen
inom Agenda 2030. Projekten har bland annat bidragit till ökad tillgång till hållbar energi
(mål 7), minskad klimatpåverkan (mål 13) och fler arbetstillfällen (mål 8). Särskilt kan
nämnas spisprojekten i Afrika som sannolikt bidragit till hållbar utveckling på flera
sätt. Bränsleeffektiva spisar förbättrar luftkvaliteten i hushåll, vilket bidrar till ökad
hälsa och välbefinnande (mål 3). Minskad användning av ved leder till en lägre risk för
avskogning i närliggande områden vilket främjar ekosystem och biologisk mångfald
(mål 15). Kvinnor och barn är de som ofta ansvarar för att samla in ved, och när mindre
ved behöver samlas in minskar risken för dem att utsättas för våld (mål 5 om jämställdhet).
Rapporten publiceras 2022.
Annullering av förvärvade utsläppsminskningsenheter
Under 2021 har Energimyndigheten annullerat totalt 4 626 245 utsläppsminskningsenheter som förvärvats under 2019. Totalt sett har Energimyndigheten på uppdrag
av regeringen annullerat 26,9 miljoner utsläppsminskningsenheter som levererats till
Energimyndigheten fram till slutet av år 2019. Utsläppsminskningsenheterna motsvarar
26,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Kostnaden för de annullerade enheterna har
rapporterats som klimatfinansiering i Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention.

Forsknings- och innovationssamarbeten inom EU
Forsknings- och innovationssamarbete inom EU sker till stor del inom ramen för Horisont
Europa och underliggande initiativ. Under 2021 lanserade EU-kommissionen nya uppdrag som ska pågå 2021–2027. Stöd till innovation och demonstration för innovativ
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teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp ges även inom andra program eller
fonder, till exempel EU:s Innovationsfond.

Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation
Energimyndigheten har deltagit i rollen som expertmyndighet för att stödja Regerings
kansliet i dess roll att företräda Sverige vid programkommittémöten inom Horisont
Europa. Energimyndigheten har deltagit i kluster 5 Klimat, energi och mobilitet och
kluster 6 Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö. Vi har även b idragit
till Sveriges arbete i den tillfälliga arbetsgrupp som EU-kommissionen skapat för uppdraget Klimatneutrala och smarta städer. Under året har en svensk referensgrupp för de
sakområden som ingår i kluster 5 bildats. Gruppen har bidragit med synpunkter från
svenska aktörer som har kännedom om området och som också kan ha intresse av att
delta i EU-projekt. Tillsammans med Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet tog vi fram
och sammanställde svenska ståndpunkter för utlysningar och andra instrument inom
kluster 5, 6 och uppdraget Klimatneutrala och smarta städer.
I rollen som en av de nationella kontaktpunkterna för kluster 5 har Energimyndigheten
deltagit i flera informationstillfällen för de målgrupper som utlysningarna riktar sig till.
Särskilda dialoger fördes med de nätverk som vi samarbetar med på byggområdet.

Europeiska partnerskap under Horisont Europa
Nytt inom Horisont Europa är sättet att arbeta med europeiska partnerskap. Under 2021
nominerade Energimyndigheten nationella representanter till en särskild grupp för medlems
länder i tre av de fem samprogrammerade partnerskapen under kluster 5: Built4People,
2Zero och BAtt4EU. Vi nominerade också representanter till de institutionaliserade
partnerskapen Clean Hydrogen (under kluster 5) och Circular Bio-based Europe (under
kluster 6).
I processen för att ta fram de samfinansierade partnerskapen Clean Energy Transition (CET)
och Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) var Energimyndigheten
särskilt aktiv eftersom vi själva kommer att delta i dessa. Deltagandet i CET och DUT
möjliggör, med stöd från Horisont Europa, samarbete mellan nationella och regionala
forskningsfinansiärer i Europa och förväntas leda till gemensamma europeiska utlysningar
och aktiviteter. Deltagandet underlättar också samarbeten med länder utanför Europa.
Ansökningar för CET och DUT lämnades in till Horisont Europa i oktober. CET och
DUT väntas kunna starta under 2022 och i en första etapp pågå till 2023. I förlängningen
ska partnerskapen pågå till och med 2027.
Clean Energy Transition
Energimyndigheten har deltagit under 2019 i de första diskussionerna om ett nytt partner
skap under Horisont Europa. Under 2020 och 2021 var vi en av de drivande organisationerna i förberedelserna för partnerskapet Clean Energy Transition (CET). Det tematiska
innehållet utgår från den strategiska forsknings- och innovationsagenda för partnerskapet
som arbetades fram 2020. Genom partnerskapet samlas alla de tematiska områden som
forskningsfinansiärer i Europa tidigare har samarbetat om inom så kallade ERA-Nets,
under ett och samma paraply. Partnerskapet inkluderar också områdena industri och
byggnader som inte tidigare omfattats av liknande samarbeten.
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I ansökan för att bilda partnerskapet CET deltar 70 nationella och regionala forsknings
finansiärer från 32 länder. De omfattar alla EU-länder förutom Luxemburg och Slovakien,
samt Island, Israel, Marocko, Norge och Schweiz. Ländernas gemensamma budget
uppgår till ungefär 200 miljoner euro de två första åren.
Driving Urban Transitions to a Sustainable Future
Energimyndigheten är en av tre svenska forskningsfinansiärer (Energimyndigheten,
Formas och Vinnova) som har deltagit i arbetet med att ta fram det samfinansierade
partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT). Partnerskapet
bygger vidare på det arbete som gjorts under samarbetet i Joint Programming Initiative
(JPI) Urban Europe (2012–2020). Huvudmålen inom DUT är att 1) skapa ett innovations
ekosystem för stadsomställning där vetenskap, politik, näringsliv och samhälle kan
interageras för att säkerställa att forskningsinsatserna bättre tillgodoser behov hos olika
aktörer såväl som hos samhället i stort och 2) öka effektiviteten för urbana hållbara
lösningar, tillvägagångssätt och processer och bidra till hållbar urban o mställning i hela
Europa. Arbetet inom DUT är organiserat i tre tematiska områden där Energimyndigheten
är ansvarig myndighet i Sverige för det första:
1. Urban energy transitions through Positive Energy Districts (PED)
2. Urban transitions through 15-minute cities – rethinking the urban mobility system
and urban proximities
3. Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway (CURE)
DUT samlar 63 nationella och regionala forskningsfinansiärer från 27 länder. Ländernas
gemensamma budget uppgår till ungefär 140 miljoner euro de två första åren.

Projekt för hållbar mobilitet i städer under Horisont 2020
Energimyndigheten har i samverkan med Vinnova och Formas beslutat om svenska parters
medverkan i åtta transnationella projekt för hållbar mobilitet i städer. Satsningen är en
del av det internationella samarbetet Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe
och mer specifikt ERA-Net Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC). Projekten
rör frågor kring hållbar mobilitet och tillgänglighet. Tillämpningsområdena sträcker
sig från gångtrafik och mikromobilitet, som exempelvis el-sparkcyklar, till logistik och
så kallad geofencing (en digital geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på
olika sätt). Projekten har ett användarcentrerat arbetssätt och involverar städer i Sverige
och övriga Europa.
EU:s innovationsfond
Energimyndigheten har under 2021 representerat Sverige i expertgruppen för innovations
fonden. Vi deltog i expertgruppens möten och lämnade synpunkter på utformningen av
fondens utlysningar. Vi är numera även nationell kontaktpunkt för innovationsfonden,
där det ingår att ge information och rådgivning till svenska aktörer som vill söka medel
från innovationsfonden. Som en del av arbetet upphandlade vi tillsammans med Vinnova
och Tillväxtverket ett stödkontor. Syftet med stödkontoret är att informera och stödja
små och medelstora företag vid ansökan till innovationsfonden och Horisont Europa.
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Implementering på internationella marknader
Energimyndigheten ger stöd till kommersialisering och internationell spridning av
energiinnovationer samt investeringsfrämjande, vilket redovisas i detta avsnitt. Corona
pandemin fortsätter att påverka verksamheten för internationalisering i stor utsträckning
på grund av uteslutna resor. Därmed har främjandeinsatser övervägande genomförts
som digitala möten, mässor och delegationsresor.

Export- och investeringsstrategi
Energimyndigheten bidrar till Sveriges export- och investeringsstrategi och skapar
förutsättningar för att exporten av hållbara innovativa lösningar för små och medelstora
företag ska öka. Det gör vi genom satsningar på internationalisering i fokusländer,
satsningar inom särskilda tematiska områden, investeringsfrämjande aktiviteter samt
via samarbete med andra exportfrämjande aktörer. Vi väljer fokusländer i linje med
strategins prioriteringar. Det vill säga marknader med hög BNP, hög förväntad tillväxt
eller höga trösklar för ett marknadsinträde.
Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät
Under 2021 genomfördes en gemensam svensk-indisk utlysning om smarta elnät.
Utlysningen är ett resultat av samarbete och avtal mellan Energimyndigheten och dess
indiska motpart Department of Science and Technology (DST). Utlysningen är en av
flera samverkansaktiviteter inom det internationella samarbetet Mission Innovation.
Innan gemensamma projekt startar hålls ett stort antal bilaterala möten. Projekten som
får stöd ska vara företagsdrivna. Totalt två svensk-indiska samarbetsprojekt beviljades
stöd, och planerar att starta i början av 2022 och pågå under två år.
Energimyndigheten har tillsammans med representanter från Storbritannien (Foreign,
Commonwealth and Development Office och Department of Business, Energy and
Industrial Strategy, BEIS) och Österrike (Federal Ministry for Energy, Climate and
Innovation) satt upp en tematiskt riktad plattform för nätverkande och kunskapsutbyte
inom området smarta elnät. Mer än 200 deltagare från drygt 25 länder deltog i aktiviteten,
som syftade till att underlätta kontakt och dialog mellan behovsägare, entreprenörer/
företag och investerare inom elnätsområdet, samt att öka kunskap hos behovsägare och
investerare om tillgängliga tekniker och så kallad best practice på den egna och andra
marknader.
Vi har genomfört en riktad satsning med fokus på elektrifiering av transportsektorn tillsammans med Norge (Innovation Norge) och Storbritannien (Department for Business,
Energy and Industrial Strategy). Satsningen, UK-Nordic EV-Hub, syftade till att öka
kunskapen om marknadsspecifika utmaningar och lösningar vid elektrifiering av transportsektorn i Norden och Storbritannien. Ett ytterligare syfte är att knyta närmare kontakter
mellan behovsägare och tjänsteleverantörer på marknaderna.

Sekondering av personal
Under 2020–2022 har Energimyndigheten en medarbetare utstationerad som nationell
expert på EU-kommissionen. Nationella experter är ett viktigt instrument som likställs
med begreppet sekondering. Sverige får härmed möjlighet att stärka närvaron i EU:s
institutioner och få inflytande över kommissionens politik. Genom en utsänd nationell
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expert kan Energimyndigheten bevaka viktiga policyområden, utbyta erfarenheter,
lära mer om EU-kommissionens arbetssätt och knyta nya kontakter att ta med hem till
myndigheten. Verksamhetsområdet för nuvarande nationell expert är energieffektivisering i byggnader. Sekonderingen har resulterat i ökat samarbete, både bilateralt
och via Energieffektiviseringsrådet. Vi har även förmedlat resultat från vårt arbete till
EU-kommissionen och skapat kontakter inför det svenska ordförandeskapet. Vi har även
tagit fram en vägledning för utlandsstationering och påbörjat arbetet med att förbättra
verktyg och struktur för hur Energimyndigheten hanterar utlandsuppdrag. Syftet är
att skapa en bättre grundberedskap och därmed underlätta för Energimyndigheten att
kunna skicka personal till utlandet. Medelsförbrukningen för sekonderingar har under
året uppgått till 1,1 miljoner kronor.

Smart City Sweden
Vid årsskiftet avslutades regeringsuppdraget Smart City Sweden, en demonstrationsplattform som har spridit svenska lösningar för hållbara städer internationellt. Under de
år som uppdraget pågått har en digital plattform för internationell marknadsföring av
svenska smarta och hållbara lösningar för städer byggts upp. Plattformen består av en
databas med totalt 766 företag, och fler än 127 så kallade best practices, det vill säga
goda och exportmogna exempel på hållbara lösningar från svenska städer. Plattformen
inrymmer också ett it-baserat system för hantering och uppföljning av internationella
besök. Allt material i plattformen är strukturerat utifrån ämnesområde, geografi, samt
kategoriserat utifrån FN:s hållbarhetsmål.53
Det finns flera resultat som pekar på att uppdraget lyckats med målsättningen att
etablera en demonstrationsplattform som sprider svenska lösningar internationellt.
Antal besökare, både fysiska och digitala, fortsatte att stiga även under pandemin.
Under 2019 tog Smart City Sweden emot totalt 1 682 internationella besökare på plats
i Sverige. Under 2021 har den siffran stigit till 2 382 besökare, och då är även digitala
besök inkluderade. För varje år har kännedomen om plattformen blivit alltmer spridd över
världen. Totalt under 2021 representerade besökarna till Smart City Sweden 67 olika
länder. Motsvarande siffra under 2019 var 55 länder. Besöken på hemsidan visar också
på en stadig och kraftigt stigande trend. Under 2021 hade hemsidan smartcitysweden.com
drygt 100 000 unika besök.
Smart City Sweden har varit ett sätt att ta tillvara omvärldens stora intresse för svenska
hållbara lösningar. Genom plattformen har vi också arbetat för att utländska besök ska
leda till fler konkreta samarbeten och affärer. Förutom att plattformen inneburit att ett
gemensamt varumärke har etablerats, och en stor mängd marknadsförings- och kommunikationsmaterial har producerats, har vi också utvecklat metoder för att välja ut de
delegationer som tas emot. Vi har också infört en systematisk uppföljning av de aktiviteter
som genomförts. Till exempel har ett tjugotal förstudier undersökt möjligheten för
svenska lösningar i olika utländska städer. Redan under förstudien har flera exportaffärer
för svenska företag blivit verklighet. I flera andra fall har förstudierna presenterats för
svenska exportfinansiärer för en möjlig uppföljning därifrån.
Smart City Sweden har även haft effekt nationellt. Förutom Energimyndigheten har sex
andra myndigheter samt Business Sweden stått bakom plattformen. Dessutom har plattformen varit representerad över hela landet genom sex regionala noder. IVL Svenska
53
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miljöinstitutet har ansvarat för den operativa driften av plattformen. I uppföljningar som
Energimyndigheten låtit göra, konstateras att uppdraget har ökat den nationella samordningen och det regionala samarbetet kring exportfrämjande insatser.54
Energimyndigheten bedömer att satsningen också har haft en positiv påverkan på jämställd
heten inom energiområdet, då samtliga projektledare inom Smart City Sweden, både
nationellt och i dess regionala noder, är kvinnor. Uppdraget ska slutrapporteras till
regeringen i mars 2022. Energimyndigheten bedömer att en fortsättning av uppdraget
skulle leda till fler resultat som bidrar till ökad export.

Privata investeringar i energiteknik
Energimyndigheten har uppdraget att främja privata investeringar i svensk energiteknik.
I praktiken utgör detta att arrangera samt delta på mötesplatser där dialog mellan företag
och investerare står i fokus. Energimyndigheten deltar därför på nationella och inter
nationella event och konferenser som sponsor, delfinansiär eller deltagare.
Under 2021 har pandemin fortsatt att begränsa fysisk närvaro, vilket har inneburit en
hög grad av digitala event. Intresset för svenska energiinnovationer är dock fortfarande
högt. Vi ser en ökad efterfrågan kring ämnet i media och vi får förfrågningar via andra
aktiviteter och satsningar inom Energimyndigheten.
Ett gott exempel är vårt deltagande i Sustaintech Venture Day som genererade elva
artiklar i sju olika publikationer med en total räckvidd på 3 352 046 läsare.

Satsningar under multilaterala samarbeten
Inom ramen för Mission Innovation (MI) har Sverige genom Energimyndigheten
tillsammans med Österrike fortsatt arbetet med så kallade MI Calls, som är en viktig
arbetsmodell för att samla många länder till en gemensam multilateral forsknings- och
innovationsutlysning (se även avsnitt Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät i
detta kapitel). Under 2021 slutfördes utvärdering och beslut om projekt inom MI Call 20.
Temat var digital transformation av energisystemet. Totalt valdes 21 projekt med deltagare från drygt 15 länder ut. Sju av projekten hade svenskt deltagande. I samband
med att Mission Innovation 2.0 lanserades under året så kompletterades verktyget MI
Calls med ett samarbetsforum för offentliga finansiärer inom forskning och innovation
för energiomställningen. Det nya forumet kallas Public funders dialogue och leds av
Energimyndigheten tillsammans med Förbundsministeriet för transport, innovation
och teknik i Österrike. Syftet är att stärka multilateral koordinering och samverkan vid
forsknings- och innovationsfinansiering inom områden som är relevanta för MI.
MI:s Net-Zero Compatible Innovations Initiative (NCI) har hittills utvärderat innovationer
från över 60 svenska företag som fått stöd av oss. Utvärderingar gjordes med hjälp av
ramverken Avoided Emissions Framework och Future 1,5 °C Compatibility Assessment.
Resultatet visar en gemensam potential för de svenska innovationerna att globalt undvika
utsläpp motsvarande mer än 1,5 gigaton koldioxidekvivalenter per år (CO2e/år) för år
2030.
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Ett partnerskap med UNFCCC bildades för att samutveckla UNFCCC Global Innovation
Hub (UGIH). Syftet är att utöka innovationsutrymmet för att accelerera lösningar som
uppfyller mänskliga behov. UGIH lanserades vid UNFCCC Pavilion vid COP26 i
Glasgow. NCI lanserade publiceringen av rapporten 21st Century Climate Innovation
Assessments där fokus ligger på lösningar på mänskliga behov. Utvärderingar med
ramverket Future 1,5 °C Compatibility Assessment har påbörjats med Ignite Sweden,
Energimyndigheten och MI:s International Incubator.
Clean Energy Ministerial (CEM) syftar till att stärka policydialogen och erfarenhets
utbytet mellan de deltagande länderna för att påskynda utveckling och spridning av
hållbara energilösningar. Energimyndigheten deltar för Sverige i fyra samarbetsinitiativ.
Inom ramen för CEM/SEAD (Super-Efficient Equipment and Appliance Deployment)
har samarbetet fokuserat på att uppmana länder att dubbla energieffektiviteten hos fyra
av de största elanvändande sektorerna globalt: belysning, luftkonditionering, kyl/frys
och elmotorer, i det som kallas Product Efficiency Call for action.
Sverige deltar i SEAD Leadership Team och har tillsammans med Storbritannien, IEA
och IEA TCP 4E tagit fram en rapport. Rapportens viktigaste slutsatser är de mycket
stora besparingar som program för energieffektivisering kan ge. I de nio länder och
regioner där det finns tillförlitliga data att tillgå (däribland EU), sparades omkring
1 590 TWh under 2018 – vilket var lika mycket som den el som sol- och vindkraft
levererade samma år i samma länder. Under COP26 hölls ett event där länder som
saknar styrmedel för dessa produkter uppmanades att skriva under ett så kallat
Statement letter som ett svar på denna Call for action.
Arbetet inom ISGAN (International Smart Grid Action Network) har genererat ett flertal
diskussionsunderlag och rapporter. Dessa har lett till ökad kunskap kopplat till regelverk
som härrör ur arbete med regulatoriska sandlådor. Andra rapporter har tagit upp frågor
kopplat till distributionssystem- och transmissionsnätsoperatörer (TSO-DSO:er), flexibilitet, interoperabilitet samt marknader.

Tematiska satsningar
Energimyndighetens tematiska satsningar utgår ifrån vissa branschklusters behov och
fokuserar på områdena hållbar sjukvård, bioenergi, hållbar värme- och kyla samt batterier.
Plattformar för internationalisering
Arbetet med att kraftsamla och samarbeta med intresseorganisationer och innovations
miljöer för att skapa förutsättningar för innovationer med energirelevans att nå en
internationell marknad har fortsatt inom två tematiska områden: hållbar sjukvård
(Nordic Center for Sustainable Healthcare) och bioenergi (Swedish Bioenergy Climate
Solutions). Plattformen för Hållbar Sjukvård drivs av stiftelsen TEM. Marknader som
legat i fokus för plattformen hållbar sjukvård har under året varit Norden, Polen,
Storbritannien, Indien samt Nordamerika. Plattformen för bioenergi drivs under ledning
av RISE tillsammans med Svenska Bioenergiföreningen, Pelletsförbundet och SkogForsk.
Plattform för bioenergi har under året fokuserat på marknaderna i Frankrike och
Storbritannien. De resultat som hittills har uppnåtts tyder på en ökad internationell
närvaro av plattformarnas medlemsföretag.
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Exportfrämjande inom hållbar värme och kyla
Sustainable Heating and Cooling by Sweden har utökat antalet medlemsföretag från
42 till 46. Satsningen genomförs av Business Sweden i London, Paris och Peking på
uppdrag av Energimyndigheten och med branschföreningen Sweheat & Cooling som
underkonsult. Under 2021 har en utvärdering genomförts. Resultat från satsningen
är att nära samarbeten har utvecklats med städerna Grenoble och Lille i Frankrike
och med Vattenfall Heat i Storbritannien. I Kina redovisar medlemsföretag flera stora
affärer, bland annat moderniseringen av fjärrvärmen i ett bostadsdistrikt i Peking som
omfattar 450 000 kvadratmeter boyta. Enligt företaget som fick affären har naturgas
användningen kunnat sänkas med 25 procent i området. Som kunskapshöjande insatser
har Business Sweden under året tagit fram två marknadsrapporter om kommersiella
värmepumpar i Frankrike och Storbritannien och en rapport om bioenergimarknaden
i Frankrike.
Nordiska batteribältet
I syfte att stötta och accelerera utvecklingen av den svenska batteriindustrin har
Energimyndigheten initierat, utformat och finansierat genomförandet av två studier
av det nordiska ekosystemet inom litiumjonbatterier. Den inledande studien resulterade
i en kartläggning av aktörer över hela värdekedjan i Sverige, Norge, Finland, Island
och Danmark. Studien kartlade också beslutskriterier som internationella investerare
beaktar inför en potentiell etablering i Norden. Efterföljande studie tydliggör synergier
mellan Sverige, Norge och Finland samt utformning av ett gemensamt värdeerbjudande.
Publiceringen av studierna skedde genom webbinarier där totalt drygt 300 personer
deltog.

Innovationsinsatser i våra fokusländer
Energimyndighetens satsningar för internationell marknadsintroduktion fokuserar på
utvalda marknader. Dessa är Indonesien, Indien, Tyskland och USA. Som komplement
driver vi även en global klimatsatsning samt kunskapshöjande insatser inför internationell
marknadsintroduktion.
Exportfrämjande och samarbeten i Indonesien
Energimyndighetens samarbete med Indonesien har fortsatt utvecklas under året. Bland
annat har en arbetsgrupp etablerats under samförståndsavtalet inom energiområdet.
Swedish Indonesian Sustainability Partnership (SISP) som lanserades 2020 av svenska
ambassaden och Business Sweden har dessutom fortsatt utvecklas och energisektorn
är fortsatt prioriterad. Energimyndigheten bidrar kontinuerligt till SISP genom att lyfta
fram svenska innovationer till indonesiska beslutsfattare. Energimyndighetens Business
Accelerator Program Indonesia (BAPI) hade elva små och medelstora företag som
medlemmar 2021. Alla har introducerats till marknaden. Flera av företagen har trots
virtuella möten lyckats komma fram till inledande partnerskapsavtal med indonesiska
kunder. Företag som tidigare har varit medlemmar i BAPI har redovisat att de sålt
lösningar till indonesiska kunder. Swedfund har med provinsen Västra Java som kund,
beviljat en förstudie för etablering av en förbränningsanläggning för avfall. Tack vare
Energimyndighetens engagemang i Indonesien har Business Sweden under 2021 också
tagit beslut om att satsa på en så kallad Strategic Project Opportunity med inriktning
mot förnybar energi.
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Exportfrämjande och samarbeten i Indien
För att främja innovationsutveckling och affärskontakter driver Energimyndigheten
India-Sweden Innovations’ Accelerator (ISIA) som syftar till att introducera svenska
företag till den indiska marknaden. Vi har fortsatt utveckla utställningsverksamheten
Sustainability by Sweden – Showroom India på Business Swedens kontor vid svenska
ambassaden i Delhi. I spåren av pandemin har bägge verksamheterna drivits digitalt.
Inom ISIA har tolv svenska företag deltagit i grupparrangemang och interagerat med
drygt 800 indiska intressenter. Vi har även genomfört drygt 250 skräddarsydda möten
med utvalda indiska kontakter.
På sociala medier har ISIA bidragit till att de svenska företagen genererat över 8 000
visningar under vårens digitala delegationsarrangemang. Trots att det inte gått att resa
och träffas fysiskt har flera samarbetsavtal tecknats mellan svenska och indiska företag.
Inom ramen för Showroom har vi genomfört ett 15-tal riktade tematiska workshoppar
med utvalda indiska intressentgrupper. Showroom har tecknat samarbetsavtal med tre
välrenommerade forskningsinstitut och har bearbetat sju utvalda företagskonglomerat.
Syftet med samarbetsavtalen är att bredda, fördjupa och konsolidera kontaktytor som kan
komma de svenska intressenterna till del. Inom ramen för forsknings- och innovationssamarbete med indiska Department of Science and Technology har vi beslutat om två
projektansökningar inom smarta elnät, vilket även redovisas i avsnittet Strategiskt och
operativt arbete med smarta elnät i detta kapitel.
Vi har deltagit i andra arrangemang som kan bidra till fördjupade relationer kring gröna
energilösningar mellan Sverige och Indien. Ett exempel är India-Sweden Innovations
Day. Där deltog vi tillsammans med ländernas bägge ambassader, ministrar och ett flertal
intressenter. Under 2021 har Energimyndigheten inlett diskussioner med strategiska
kontakter för att under 2022 uppmärksamma att det gått 75 år sedan Indiens självständighet och 50 år sedan Stockholmskonferensen, FN:s första miljökonferens.
Exportfrämjande och samarbeten i Tyskland
Energimyndigheten driver Swedish-German Cleantech Platform (SGCP) i samarbete
med Tysk-Svenska Handelskammaren. Syftet är att introducera svenska företag till tyska
marknaden och sprida svenska energiinnovationer. SGCP har under 2020 utvecklats
för att fokusera på utvalda tyska delstater. Detta arbete har fortsatt under 2021. Tio företag
deltog på sin andra virtuella delegationsresa inom SGCP och träffade organisationer från
delstaten Nordrhein-Westfalen. Förutom förberedande webbinarium och pitchmöten
anordnades även 62 individuella möten. Tio nya företag antogs till programmet bland
26 ansökningar. Deras första digitala delegationsresa genomfördes till delstaten Bayern
där deltagarna bland annat fick möjlighet att pitcha för 24 företag, antingen individuellt
eller i grupp. Flera möten har resulterat i uppföljande samtal och offerttagning. Motbesök
från Nordrhein-Westfalen bekräftar ett stärkt relationsbyggande med främjande
organisationer i dessa delstater.
Elva utställande företag fick även delta i svenska energipaviljongen på Hannover Messe
digitalt. Vi anordnade en av ett fåtal virtuella paviljonger, vars landningssida fick 842
visningar. Vi arrangerade sju livestreamingar varav streamen Sustainable Mobility tillhörde
de tre mest besökta inslagen om e-mobilitet i mässans stora konferensprogram.
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Ny svensk-amerikansk grön allians
Energimyndigheten har tillsammans med Vinnova, Business Sweden USA och Sveriges
ambassad i USA sjösatt ett nytt initiativ, Sweden-US Green Transition Initiative. Syftet
med satsningen är att stärka Sveriges positionering som nyckelpartner i USA:s gröna
omställning och som föregångsland inom hållbarhet. Arbetet har som mål att accelerera
anammandet av gröna teknologier i USA:s omställning inom energi, transport och industri
samt att öka bilateralt samarbete, handel och investeringar.

Global Innovations Accelerator
Energimyndigheten har under 2021 lagt grunden för ett nytt acceleratorprojekt för
små- och medelstora företag. Acceleratorn kompletterar befintliga lands- och tematiska
satsningar och syftar till att genomföra och utvärdera ett delvis nytt sätt att främja global
spridning av svenska energi- och klimatinnovationer. De huvudsakliga skillnaderna
mot befintliga acceleratorer är att det inte finns något specifikt landsfokus samt att
det finns möjlighet att söka bidrag för nischad expertis som kan underlätta företags
internationalisering.
Kunskapshöjande insatser med fokus på immateriella tillgångar
Som ett led i att förbereda svenska små och medelstora företags internationalisering
har Energimyndigheten i samarbete med Patent- och Registreringsverket fortsatt med två
webbaserade utbildningar och coachning inom området immateriella tillgångar. Deltagande
företag har fått ökade kunskaper om olika verktyg för att skydda sin innovation. De har
också fått kunskap om hur de affärsstrategiskt bör hantera sina immateriella tillgångar.
Sedan 2020 har utbildningarna haft totalt 45 deltagare från 35 olika företag. Deltagande
företag var mycket nöjda med upplägg, innehåll och föreläsare. En observation är att
företagen generellt har god kunskap om hur de skapar patent men koppling till företagens
affärsstrategi kan förbättras.
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Mål, återrapporteringskrav
och regeringsuppdrag enligt
regleringsbrev samt särskilda
regeringsuppdrag
Mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrev
Återrapporteringskrav i regleringsbrev 2021

Återfinns i kapitel

Agenda 2030

Hållbar och inkluderande arbetsplats (sid. 15)

Samhällsekonomiska analyser

Oberoende, trovärdig och relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 30)

Förstärkning av totalförsvaret

Utvecklad flexibilitet och robusthet i energisystemet (sid. 53ff)

Energiforskning

Innovativa lösningar på morgondagens utmaningar (sid. 62)

Resurseffektivitetskrav inom ekodesign och energimärkning

Utvecklad flexibilitet och robusthet i energisystemet (sid. 52ff)
och Internationella samarbeten (sid 79)

Sekonderingar av personal

Internationella samarbeten (sid. 88)

Export- och investeringsstrategi

Internationella samarbeten (sid. 88)

Regeringsuppdrag enligt regleringsbrev
Regleringsbrevsuppdrag

Startdatum

Slutdatum

Diarienr

Förbättrad datatillgång om bidrag till företag

2019-06-27

2021-12-31

19-21652

Prognoser

2021-01-01

2021-10-25

20-25890

Slutlig redovisning av strategi för regionalt
tillväxtarbete 2014–2020

2020-01-01

2021-02-21

20-421

Utvecklad aktörssamverkan
(sid. 20ff) och Utvecklad
flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 45ff)

Rapportering om EU-målen för 2020

2021-06-23

2022-02-18

21-38540

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 26ff)

Utvärdering av skattereduktionen för rena och
höginblandade flytande biodrivmedel

2020-06-25

2021-03-31

20-16051

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 30ff)

Energiindikatorer

2018-01-01

2021-05-20

20-25743

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 29ff)

Uppdrag att bistå i genomförandet av det
omarbetade förnybartdirektivet

2020-03-05

2021-06-30

20-6146

Internationella samarbeten
(sid. 78ff)

Analyser och vägledning om klimateffekt
bedömningar och beräkningar

2021-01-01

2022-12-31

20-25866

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 31)

Kortsiktsprognos över energianvändning och
energitillförsel

2018-01-01

2021-08-15

18-913

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 26ff)

RB-uppdrag: Energiunionen

2020-01-01

2021-12-31

20-425

Internationella samarbeten
(sid. 80)

Övertagande av svenskt ansvar för databasen Nobil

2021-01-01

-

20-16053

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 45)

EU:s Innovationsfond

2021-01-01

2021-12-31

20-25880

Internationella samarbeten
(sid. 88)

RB-uppdrag: Driftsstöd till bio-CCS

2021-01-01

2021-11-15

20-23877

Utvecklad aktörssamverkan
(sid. 22)
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Regleringsbrevsuppdrag

Startdatum

Slutdatum

Diarienr

Vägledning om lätta fordons energianvändning och
koldioxidutsläpp

2021-01-01

2022-04-29

20-25875

Hållbara transportlösningar som främjar att
transporter nyttjas mer effektivt

2018-01-01

2021-05-31

18-907

Solvärme

2021-01-01

2021-12-01

20-25889

Årsrapport om svensk-norska elcertifikatsmarknaden

2018-01-01

2021-06-15

18-921

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 41)

Underlag för tekniska justeringar av kvoter
inom elcertifikatsystemet och justering av
kontoföringsavgifter

2021-01-01

2021-05-19

20-25878

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 41)

Övervakningsrapporter

2021-01-01

2021-03-19

20-25876

Utvärdering av skattereduktion för rena och
höginblandade flytande biodrivmedel

2021-09-30

2021-12-20

21-42299

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 30ff)

Vindlov.se – webbaserad informationsportal om
vindkraft och tillstånd

2012-01-01

2021-12-31

12-9091

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 38)

Informationsplattform för solel

2018-01-01

2021-12-31

18-903

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 38)

Utvärdering av vindkraftssamordnarna

2021-01-01

2021-09-15

20-25882

Energi- och klimatrådgivning (utredningen)

2021-01-01

2021-09-30

20-25887

Program för energieffektivisering i industrin
(Energisteget)

2018-01-01

2021-06-01

18-905

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 50)

Precisering av uppdrag till bevakningsansvariga
myndigheter om totalförsvarsplanering

2018-01-01

2021-02-22

18-911

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 53ff)

Samordningsuppdrag för alternativa förnybara
drivmedel som kräver särskild infrastruktur

2018-01-01

2021-12-31

18-910

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 45)

Industriklivet

2018-01-01

2040-12-31

17-14505

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar
(sid. 71)

Forskning och innovation på energiområdet
för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft, och
försörjningstrygghet

2017-05-04

2022-02-28

16-12009

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar
(sid. 60 ff), Internationella
samarbeten (sid. 86) (sid. 89ff)

Fordonsstrategisk forskning och innovation

2017-05-04

2021-12-31

12-9091

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar
(sid. 73)

Strategiska innovationsområden (SIO)

2013-05-30

2022-02-28

20-426

Regeringens samverkansprogram

2020-01-01

2023-03-01

20-426

Fossilfritt flyg 2045

2021-01-01

2023-03-31

20-25424

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar
(sid. 76)

Internationella klimatinvesteringar

2021-01-01

2022-03-31

20-25777

Internationella samarbeten
(sid. 85)

Främjande av privata investeringar i energiteknik

2020-01-01

2023-02-28

20-420

Internationella samarbeten
(sid. 91)

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät

2020-06-25

2022-12-31

20-16050

Internationella samarbeten
(sid. 89)

Sektorsstrategier

2021-01-01

12/31/2021

20-25424

Utvecklad aktörssamverkan
(sid. 21)

Uppdrag om insatser för lokal- och regional
kapacitetsutveckling

1/1/2018

2/28/2021

18-909

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 48)
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Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag

Startdatum

Slutdatum

Diarienummer

Återfinns i kapitel

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att
öka andelen anställda som arbetar hemifrån

2020-12-22

2021-09-28

20-2578

En myndighet i ständig förbättring
(sid. 18)

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot
personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga för praktik
2016–2018 samt fortsatt uppdrag för 2019
och 2020.

2016-02-04

2021-01-15

16-2369

Uppdrag statliga myndigheter att ta emot
nyanlända arbetssökande för praktik

2016-02-04

2021-01-15

16-2369

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt
ta emot nyanlända arbetssökande för praktik
2021–2023

2020-12-16

2024-02-15

20-25206

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik 2021–2023

2020-12-10

2024-02-15

20-25111

Uppdrag att utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering

2020-10-01

2025-12-31

20-21586

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt
förordningen om en gemensam digital
ingång

2020-12-10

-

20-25230

Uppdrag att delta i genomförandet av
Sveriges återhämtningsplan.

2021-09-30

2026-02-28

21-42085

Följa upp mål för förenklingsarbetet på
centrala myndigheter

2014-12-22

2021-03-01

18-14669

Uppdrag att utveckla myndighetssamverkan
för Sveriges delar av en hållbar europeisk
värdekedja för batterier

2020-07-30

2022-10-14

20-17809

Utvecklad aktörssamverkan (sid. 20)

Uppdrag att vara nationellt centrum för
avskiljning och lagring av koldioxid samt
ta fram förslag till avtal (CCS)

2020-122-22

-

20-25783

Utvecklad aktörssamverkan (sid. 22)

Uppdrag bistå miljömålsrådet

2018-06-07

-

18-8543

Hållbar och inkluderande arbetsplats
(sid. 14ff)

Uppdrag Inrättande av ett Råd för hållbara
städer och utseende av de myndigheter som
ingår i rådet

2017-12-18

2022-05-31

17-14573

Utvecklad aktörssamverkan (sid. 24)

Hållbar och inkluderande arbetsplats
(sid. 12ff)

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

2017-12-27

2022-05-31

17-14573

Utvecklad aktörssamverkan (sid. 24)

Uppdrag att formulera sektorsstrategier
för energieffektivisering

2017-07-06

?

17-8842

Utvecklad aktörssamverkan (sid. 21)

Uppdrag om fullgörande av Sveriges
åtagande för 2018 enligt EU:s ansvarsfördelningsbeslut i fråga om utsläpp av
växthusgaser som inte omfattas av EU:s
utsläppshandelssystem

2021-02-25

2021-06-07

21-4138

Uppdrag till Statens energimyndighet att
möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett
hållbart energisystem

2018-05-31

-

18-8170

Utvecklad aktörssamverkan (sid. 23)

Uppdrag att utreda behovet av ytterligare
styrmedel för att främja ökad inhemsk
produktion av biodrivmedel

2020-10-29

2021-10-01

20-23652

Oberoende, trovärdig och relevant
kunskap för en hållbar energi
omställning (sid. 31)

Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för
vätgas och elektrobränslen

2021-01-28

2021-11-25

21-2550

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 30)

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder
för bättre tillgång till laddinfrastruktur för
hemmaladdning oavsett boendeform

2021-01-14

2021-11-01

21-1707

Oberoende, trovärdig och relevant
kunskap för en hållbar energi
omställning (sid. 30)

Uppdrag att följa utbyggnadstakten av
förnybar el

2020-09-24

2021-03-31

20-21025

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 42)

Uppdrag att följa elcertifikatmarknadens
funktion och analysera elcertifikatsystemets
kostnader inför en kontrollstation 2023

2021-02-25

2022-06-15

21-4145

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 42)

Uppdrag att se över HARO-värdena i den
nationella planen för moderna miljövillkor

2020-11-05

2021-04-15

20-23504

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 35)
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Regeringsuppdrag

Startdatum

Slutdatum

Diarienummer

Återfinns i kapitel

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret

2020-12-17

2025-10-01

20-25626

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

Uppdrag att följa det gemensamma
initiativet avseende kapacitetshöjningar
i elnäten i Malmö och i Stockholm

2020-12-17

2021-04-29

20-25495

Uppdrag att delta i Sveriges genomförande
av EU:s återhämtningsplan

2021-09-30

2026-02-28

21-42085

Uppdrag att utbetala medel till det
strategiska innovationsprogrammet
Viable Cities

2021-09-30

2023-04-23

21-42083

Innovativa lösningar på morgon
dagens utmaningar (sid. 70), nämns
även i Utvecklad aktörssamverkan
(sid. 23)

Uppdrag att utveckla arbetet med strategiska
innovationsprogram för transformativ
omställning och hållbar utveckling

2021-10-07

-

21-42083

Innovativa lösningar på morgon
dagens utmaningar (sid. 63, 70)

Uppdrag att inrätta ett innovationskluster för
flytande biogas

2018-05-09

2022-09-30

18-7151

Uppdrag att leda projekt om hållbara
nordiska städer med fokus på klimatsmart
mobilitet som en del av det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

2017-12-13

2021-03-15

17-14650

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 45)

Uppdrag att stödja uppbyggnaden av ett
testcenter för elektromobilitet

2018-06-28

2022-12-31

19-27899

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar (sid. 74)

Uppdrag att stödja forskning och innovation
inom elektromobilitet

2018-07-12

2023-12-31

18-9952

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar (sid. 74)

Uppdrag att stödja utveckling av battericeller
och utbyggnad av ett elektrifieringscampus
för batteriforskning i Västerås (EuBatIn)

2021-02-11

-

21-3258

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar (sid. 74)

Uppdrag att främja hållbara biobränslen för
flyg

2018-04-26

2023-03-31

18-6657

Uppdrag att inrätta innovationskluster för
etanol och transporteffektiva elektrifierade
urbana godstransporter

2018-04-26

2022-12-31

18-6656

Uppdrag att inrätta ett gästforskarprogram
inom klimat-och miljöområdet

2018-05-17

2023-01-16

18-7569

Uppdrag att ansvara för Europeiska
 nionens ramprogram för forskning
u
och innovation (Horisont Europa) och
för Euratoms forsknings- och utbildnings
program

2021-03-11

2027-12-31

21-4776

Internationella samarbeten (sid. 86)

Uppdrag om nationella kontaktpunkter
för Europeiska unionens ramprogram för
forskning och innovation och Europeiska
atomenergigemenskapens forskningsoch utbildningsprogram

2021-03-24

2027-12-31

21-4776

Internationella samarbeten (sid. 88)

Uppdrag att stödja svenskt deltagande i
ett viktigt projekt avgemensamt europeiskt
intresse med inriktning vätgas

2020-12-17

2028-06-15

20-25560

Uppdrag att annullera Kyotoenheter som
Sverige förvärvat genom internationella
klimatinsatser och levererats under 2019

2021-02-25

2021-05-31

21-4104

Internationella samarbeten (sid. 82ff)

Uppdrag att förvärva och annullera utsläppsminskningsenheter för klimatkompensation

2021-11-25

2021-12-31

21-45002

Internationella samarbeten (sid. 82ff)

Uppdrag att stödja demonstrations
plattformen Smart City Sweden

2018-03-01

2022-03-31

18-368

Internationella samarbeten (sid. 90)

Uppdrag att inrätta ett rådgivande organ
för att främja innovativ och klimatfokuserad
standardisering

8/26/2021

12/31/2022

21-40492

Uppdrag att ta fram underlag för kontroll
station 2022 inom ramen för systemet
med reduktionsplikt på bensin, diesel
och flygfotogen

12/16/2021

12/15/2022

21-46238
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Uppgifter i instruktion
Tabell över myndighetens uppgifter i instruktionen och i vilket/vilka kapitel dessa
återfinns i resultatredovisningen.
Uppgift i instruktionen 2021

Återfinns i kapitel

1 § Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning
av energi i samhället. Myndigheten ska verka för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrens
kraft och försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en
låg påverkan på hälsa, miljö och klimat. Förordning (2018:1374).

Är en portalparagraf där
rapporteringen, rapporteringen
återfinns i hela årsredovisningen

2 § Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde
1. verka för att de energi- och klimatpolitiska målen samt målen för forskning och innovation
inom energiområdet som riksdagen antagit uppnås,

Rapporteringen återfinns
i hela årsredovisningen

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

Rapporteringen återfinns
i hela årsredovisningen

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,

Rapporteringen återfinns
i hela årsredovisningen

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

Rapporteringen återfinns
i hela årsredovisningen

5. medverka i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unionen och inter
nationellt för begränsad klimatpåverkan och bidra med expertkunskap 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,

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 33ff),
Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 34ff) och
Internationella samarbeten
(sid. 77ff)

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,

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 33ff)
och Internationella samarbeten
(sid. 77ff)

7. främja forskning och innovation i form av en strategiskt utformad 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,

Innovativa lösningar på morgon
dagens utmaningar (60 ff) och
Internationella samarbeten (sid.
89ff)

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

Innovativa lösningar på morgon
dagens utmaningar (60 ff) och
Internationella samarbeten (sid.
89ff)

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

Hållbar och inkluderande arbetsplats (sid. 12ff) och Innovativa
lösningar på morgondagens
utmaningar (sid. 62)

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

Innovativa lösningar på morgon
dagens utmaningar (sid. 62)

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,

Oberoende, trovärdig och relevant
kunskap för en hållbar energi
omställning (sid. 26ff)

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

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 34ff)

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

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

Utvecklad flexibilitet och
robusthet i energisystemet
(sid. 53ff)

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,

Utvecklad aktörssamverkan
(sid. 20ff) och Utvecklad flexibilitet
och robusthet i energisystemet
(sid. 45ff)
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Uppgift i instruktionen 2021

Återfinns i kapitel

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

Innovativa lösningar på
morgondagens utmaningar
(sid. 67)

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

Internationella samarbeten
(sid. 77ff)

18. se till att regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva
och enkla för medborgare och företag,

Rapporteringen återfinns
i hela årsredovisningen

19. beakta konsumentaspekter vid myndighetens testverksamhet för energieffektiva
produkter, och

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 52ff) och
Internationella samarbeten
(sid. 79ff)

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

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 52ff), Internationella samarbeten (sid. 79ff)

3 § Statens energimyndighet ska
1. (Upphör att gälla 2021-07-16) ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram
underlag och göra beräkningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 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, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513,

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 26ff, 32ff)
Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 34ff)

1. (Träder i kraft I: 2021-07-16) ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram
underlag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den
11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
och göra de beräkningar som medlemsstaterna är skyldiga att göra enligt artiklarna 7
och 23–27 och enligt bilagorna till samma direktiv,

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 26ff, 32ff)
Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 34ff)

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 45ff) och
Internationella samarbeten
(sid. 78ff)

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

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

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 45ff)

8. ansvara för genomförandeåtgärder 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 upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 45ff)

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 Europa
parlamentets 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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 45ff)

10. ansvara för årlig uppföljning av kumulativ energibesparing i enlighet med riktlinjer i
regeringens plan för genomförande av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU,

Oberoende, trovärdig och relevant
kunskap för en hållbar energi
omställning (sid. 26ff, 32ff)"

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 rådets direktiv 2012/27/EU,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 45ff)
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Uppgift i instruktionen 2021

Återfinns i kapitel

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 46)

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,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 48ff)

14. som tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el vara medlem i Association of Issuing
Bodies (AIB) för Sveriges räkning,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 43)

15. vara marknadskontrollmyndighet enligt lagen (2018:550) med kompletterande
bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning och lagen (2018:551) med
kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 52ff)

16. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941
av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv
2005/89/EG, och

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

17. (Upphör att gälla 2021-07-16) vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941 a) särskilt
samverka med Affärsverket svenska kraftnät i syfte att säkerställa ett effektivt utarbetande
och korrekt genomförande av riskberedskapsplaner samt att underlätta förebyggande
och utvärdering av elkriser och informationsutbyte om sådana, och b) beakta de underlag
som Affärsverket svenska kraftnät tar fram enligt förordningen. Förordning (2020:1219).

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

17. (Träder i kraft I: 2021-07-16) vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941 a) särskilt
samverka med Affärsverket svenska kraftnät i syfte att säkerställa att riskberedskapsplaner utarbetas effektivt och genomförs korrekt samt att underlätta förebyggande och
utvärdering av elkriser och informationsutbyte om sådana, och b) beakta de underlag
som Affärsverket svenska kraftnät tar fram enligt förordningen,

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

18. (Träder i kraft I: 2021-07-16) vara marknadskontrollmyndighet enligt rådets direktiv
92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas
med flytande eller gasformigt bränsle, och

Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 53ff)

19. (Träder i kraft I: 2021-07-16) vara nationellt centrum för frågor om infångning och lagring
av koldioxid. Förordning (2021:740).

Utvecklad aktörssamverkan
(sid. 22)

Rapportering
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 vilken
rapportering som behövs.

Rapporteringen återfinns
i hela årsredovisningen

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).

Rapporteras separat
(dnr. 21-046469)

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 elcertifikatssystemet.

Oberoende, trovärdig och
relevant kunskap för en hållbar
energiomställning (sid. 26ff)
Utvecklad flexibilitet och robusthet
i energisystemet (sid. 40ff)

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.

Energimyndigheten utför uppdrag
åt andra myndigheter, en överens
kommelse upprättas mellan
parterna.

Källa: Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet t.o.m. SFS 2021:740. SFS nr: 2014:520.
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E. Utfärdad: 2014-06-12. Ändrad: t.o.m. SFS 2021:740
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Genomförda utvärderingar 2021
Utvärdering

Insatsen redovisas i kapitel

Utvärdering av Energiutblick 2021

En myndighet i ständig förbättring (sid. 17)

Löpande utvärdering av projektet Energipilot Gotland

Utvecklad aktörssamverkan (sid. 23)

Utvärdering av det regionala uppdraget inom kommunal
energi- och klimatrådgivning (EKR)

Utvecklad flexibilitet och robusthet i energisystemet (sid. 48)

Effektanalys ekodesign och energimärkning

Utvecklad flexibilitet och robusthet i energisystemet (sid. 52)

Utvärdering av EM belysningsstrategi och
forskningsprogrammet EELYS

Innovativa lösningar (sid. 69)

Utvärdering av forsknings- och innovationsprogrammen
VindEl, HåVa och El från solen

Innovativa lösningar (sid.70)

Utvärdering av Energimyndighetens finansiering av
forskarstuderande

Innovativa lösningar (sid. 63ff)

Utvärdering av Energimyndighetens utlysningar inom Energiriktad grundforskning

Innovativa lösningar (sid. 63ff)

Utvärdering Sveriges program för internationella klimatinsatser under Kyotoprotokollet

Internationella samarbeten (sid. 86)

Utvärdering av Energimyndighetens insatser inom India
Sweden Innovation Accelerator (ISIA) 2013–2019

Internationella samarbeten (sid. 94)

Utvärdering av vindkraftssamordnarna

Uppdraget redovisades separat till Regeringskanliset i enlighet med regleringsbrevet för 2021

Utvärdering av Energimyndighetens satsning A Challenge
from Sweden

Denna insats har utvärderats efter genomförande.
Mot denna bakgrund nämns ej insats eller
utvärdering i årsredovisningen för 2021

Tabell 19. Tabellen redogör för utvärderingar som genomförts av en extern part under 2021. Samtliga redovvisas inte
i årsredovisningen.
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Avgiftsbelagd verksamhet
Tabellerna nedan visar budget och utfall för intäkter, kostnader och resultat avseende den
avgiftsbelagda verksamheten för åren 2019–2021, enligt den indelning för återrapportering
som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i regleringsbrevet. Därmed redovisas
varken ackumulerat resultat eller kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten kostnadsnyttoanalyser som saknar krav på full kostnadstäckning och där intäkterna inte disponeras.
Budget avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (Belopp i tkr)
+/t.o.m. 2019

+/2020

Int.
2021

Kost.
2021

+/2021

Ack. +/2021

Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Summa uppdragsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Avgifter enligt förordningen (2020:1180)
om vissa utsläpp av växthusgaser

75

0

110

110

0

75

Avgifter enligt förordningen (2011:1480)
om elcertifikat

18 978

–10 000

14 441

20 026

–5 585

3 393

Avgifter enligt förordningen (2020:853)
om ursprungsgarantier för el

8 733

–4 500

11 700

16 649

–4 949

–716

Summa offentligrättslig verksamhet

27 786

–14 500

26 251

36 785

–10 534

2 752

0

0

10

500

–490

–490

Kost.
2021

+/2021

Ack. +/2021

Offentligrättslig verksamhet

Ansökningsavgifter enligt fjärrvärmelagen
(2008:263)

Utfall avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (Belopp i tkr)
+/t.o.m. 2019

+/2020

Int.
2021

Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Summa uppdragsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Avgifter enligt förordningen (2020:1180)
om vissa utsläpp av växthusgaser

54

–34

125

79

46

66

Avgifter enligt förordningen (2011:1480)
om elcertifikat 1)

19 601

–4 750

9 885

14 575

–4 690

10 161

Avgifter enligt förordningen (2020:853)
om ursprungsgarantier för el 2)

9 013

198

12 354

11 519

835

10 046

Summa offentligrättslig verksamhet

28 668

–4 587

22 364

26 173

–3 809

20 273

0

0

3

241

–238

–238

Offentligrättslig verksamhet

Ansökningsavgifter enligt fjärrvärmelagen
(2008:263) 3)

1)
Avvikelsen i årets utfall mot angiven budget beror på sänkning av lagringsavgiften samt även lägre personal- och
IT-kostnader än beräknat.
2)
Avvikelsen i årets utfall mot angiven budget beror på sänkning av lagringsavgiften samt även lägre personal- och
IT-kostnader än beräknat.
2)
Ansökningsavgifter enligt fjärrvärmelagen (2008:263) saknar krav på full kostnadstäckning.
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Budget avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (Belopp i tkr)
Ink.tit.

+/t.o.m. 2019

+/2020

Int.
2021

Kost.
2021

+/2021

Ack. +/utgå. 2021

Försörjningstrygghetsavgift enligt
förordningen (2008:1330) om vissa
avgifter på naturgasområdet

2552

3 891

0

5 000

5 000

0

3 891

Avgifter enligt 6 § i förordningen
(2014:349) om vissa kostnads-
nyttoanalyser på energiområdet

2811

0

0

12

0

12

12

3 891

0

5 012

5 000

12

3 903

Offentligrättslig verksamhet

Summa

Utfall avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (Belopp i tkr)
+/t.o.m. 2019

+/2020

Int.
2021

Kost.
2021

+/2021

Ack. +/2021

3 891

1 990

4 274

2 496

1 778

7 659

17

0

7

0

7

7

3 908

1 990

4 281

2 496

1 785

7 666

Offentligrättslig verksamhet
Försörjningstrygghetsavgift enligt förordningen
(2008:1330) om vissa avgifter på naturgas
området 1)
Avgifter enligt 6 § i förordningen (2014:349) om
vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
Summa

1)
Avvikelsen mot budgeterade kostnader beror främst på att vi senaste åren haft hög personalomsättning och svårt
att bemanna verksamheten enligt plan. Pandemin har också haft stor påverkan på verksamheten i form av bl.a.
minskade resekostnader.
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Finansiell redovisning
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Finansiell redovisning
Sammanställning över väsentliga uppgifter
Belopp i tkr

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Beviljad låneram i Riksgälden

54 000

35 000

33 000

30 000

30 000

21 000

Utnyttjad låneram vid årets slut

28 291

29 017

25 591

26 070

22 987

13 990

Beviljad kontokredit hos
Riksgälden

18 000

18 000

18 000

18 000

22 000

22 000

Maximalt utnyttjad kontokredit
hos Riksgälden

-

-

-

-

-

-

Ränteintäkt på räntekonto

-

-

-

-

-

-

Räntekostnad på räntekonto

-

3

187

442

232

224

Totala avgiftsintäkter som
myndigheten disponerar

24 547

25 113

26 644

23 589

24 546

23 219

Beräknade avgiftsintäkter
i regleringsbrevet

26 261

21 640

16 390

18 160

18 110

17 435

107 677

110 539

13 503

10 478

2 458

54 486

5 012

5 012

5 012

6 806

7 012

15 050

72 074

67 476

82 492

111 568

82 901

84 648

-

3 823

2 617

726

32 409

8 844

Summa anslagssparande 1)

2 561 076

778 058

2 342 880

579 489

131 733

83 217

Summa åtaganden som redovisas
mot bemyndiganderamar med stöd
av 17 § anslagsförordningen 2)

5 126 986

5 477 678

3 717 552

3 921 660

2 140 279

1 923 801

Totalt tilldelade bemyndiganden

8 661 575

8 513 000

6 547 000

5 990 000

3 841 000

3 907 000

Totala avgiftsintäkter som
myndigheten inte disponerar
Beräknade avgiftsintäkter
i regleringsbrevet
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

Antal årsarbetskrafter

370

375

395

372

359

346

Medelantalet anställda

414

416

442

424

396

391

Driftkostnad per årsarbetskraft 3)
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

1 334

1 221

1 260

1 300

1 228

1 184

117 445

–157 944

12 749

361

–43 042

–50 313

–458 219

–333 719

–372 221

–413 909

–408 408

–398 307

1)
Jämförelsetalen för anslagssparande har justerats med anledning av att beloppen felaktigt inkluderat utnyttjad anslagskredit.
2)
2016 och 2017 års åtaganden inkluderar inte åtaganden inom anslag UO 20 Insatser för internationella klimatinvesteringar
då nya åtaganden inte fick ingås och bemyndiganderam därför saknas. Från 2018 är dessa åtagande tillbaka då ny ram
erhållits.
3)
Driftkostnaden per årsarbetskraft har beräknats exklusive kärnverksamhetens konsultkostnader finansierade med
sakanslag, eftersom en beräkning inklusive de kostnadsposterna skulle bli missvisande vid jämförelser. Jämförelsetalen
har justerats.
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Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)
2021

2020

Not

1)

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

558 232

558 411

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

24 547

25 113

2)

Intäkter av bidrag

49 613

49 382

3)
4)

Finansiella intäkter
Summa

–32

19

632 360

632 925

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

–324 279

–312 780

Kostnader för lokaler

–20 759

–20 752

Övriga driftkostnader

–282 859

–296 663

6)

Finansiella kostnader

–20

7

7)

–15 696

–18 055

–643 613

–648 243

–11 252

–15 318

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall

5)

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

107 677

110 539

–107 825

–110 391

–148

148

2 975 952

2 898 128

8)

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
Finansiella intäkter

46 967

90 894

4 126

44 108

9)

10)

82

–7

26 179

–21 550

11)

–2 924 460

–3 154 347

12)

Saldo

128 845

–142 774

Årets kapitalförändring

117 445

–157 944

Kreditförluster
Lämnade bidrag
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Balansräkning
Tillgångar (tkr)
2021-12-31

2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Not
14)

Balanserade utgifter för utveckling

102 831

Rättigheter och andra immateriella tillgångar

76 647

585

812

103 416

77 459

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5 245

4 862

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

4 166

6 095

Summa materiella anläggningstillgångar

9 411

10 957

162 121

147 235

1 523

551

22 404

18 120

6 234

4 605

30 160

23 276

7 518

7 106

Upplupna bidragsintäkter

10 805

51 297

Övriga upplupna intäkter

72 256

26 650

Summa periodavgränsningsposter

90 579

85 054

50 060

80 318

20)

21)

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

15)

Utlåning
Utlåning

16 och 17)

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

18)

19)

Förutbetalda kostnader

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

100 302

73 487

Summa tillgångar

546 050

497 785
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Kapital och skulder (tkr)
2021-12-31

2020-12-31

Not

Myndighetskapital

22)

Statskapital

610 732

623 059

23)

–458 219

–333 719

24)

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

117 445

–157 944

13)

Summa myndighetskapital

269 958

131 396

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1 334

891

Övriga avsättningar

2 152

1 533

Summa avsättningar

3 485

2 424

Lån i Riksgäldskontoret

28 291

29 017

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

17 374

16 275

Leverantörsskulder

81 696

68 878

Balanserad kapitalförändring

Avsättningar

25)

Skulder m.m.

Övriga kortfristiga skulder

5 128

4 690

132 489

118 860

Upplupna kostnader

30 513

127 927

Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter

26)

27)

28)

Oförbrukade bidrag

109 605

117 179

Summa periodavgränsningsposter

140 118

245 106

Summa kapital och skulder

546 050

497 785

Ansvarsförbindelser:
Statliga garantier för lån och krediter – inga
2)
Avhjälpande av miljöskador – inga
3)
Övriga ansvarsförbindelser – kostnad för eventuellt krav från fastighetsägare avseende återställning av de
kontorslokaler i Stockholm som Energimyndigheten lämnar i juni 2022 uppskattas till 1 000 tkr.
1)
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Anslagsredovisning
Anslagsredovisning per 2021-12-31 (Belopp i tkr)
Anslag

Benämning

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
enligt regleringsbrev

Omdisp.
anslagsbelopp

Indragning

Totalt disponibelt
belopp

Utgifter per
2021-12-31

Utgående
överföringsbelopp

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1:12

Insatser för internationella klimatinvesteringar

1

Ins. int. klimat. – del till STEM 1)

3

Handel med utsläppsrätter 2)

4

Int.insatser Parisavtalet 3)

1:16

Klimatinvesteringar

8

Samordning av laddinfrastruktur – del till
Energimyndigheten 4)

1:17

Klimatpremier

1

Klimatpremier 5)

1:19

Industriklivet

1

Industriklivet RRF 6)

2

Minusutsläpp RRF 7)

101 856

247 500

–101 856

247 500

96 663

150 837

86 717

196 000

–86 717

196 000

58 815

137 185

855

1 500

–855

1 500

554

946

14 284

50 000

–14 284

50 000

37 295

12 705

1 606

4 000

–1 606

4 000

2 058

1 942

17 192

220 000

–17 192

220 000

98 869

121 131

435 389

749 926

–435 389

749 926

266 033

483 893

346 569

649 926

–346 569

649 926

229 561

420 365

88 820

100 000

–88 820

100 000

36 471

63 529

–3 823

365 421

361 598

351 751

9 847

8 681

13 000

13 000

9 373

3 627

Utgiftsområde 21 Energi
1:1

Statens energimyndighet

1

Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

1:2

Insatser för energieffektivisering

1

Insatser för energieffektivisering

3 262

3 000

–3 262

3 000

2 998

2

3

Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram 8)

5 419

10 000

–5 419

10 000

6 375

3 625

1:3

Insatser för förnybar elproduktion

1

Insatser för förnybar elproduktion

1:4

Energiforskning

1

Strategisk energisystemkompetens på
Statens energimyndighet

11

Forskning, utveckling och innovation

1:5

Infrastruktur för elektrifierade transporter 9)

2

Laddinfra större väg – del till STEM

1 000

4

Regionala elektrifieringspiloter

–8 681

1 656

25 000

–1 656

25 000

24 853

147

25 231

1 515 223

–25 231

1 515 223

1 481 795

33 428

5 836

45 000

–5 836

45 000

44 982

18

19 395

1 470 223

–19 395

1 470 223

1 436 813

1 000

401 000

–1 000

401 000

1 000

–1 000

400 000

111

33 410
401 000

1 000
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Anslagsredovisning per 2021-12-31 (Belopp i tkr)
Anslag

Benämning

1:7

Energiteknik

4

Stöd till solceller, biogas och energilagring 10)

1:8

Elberedskap

2

Civilt försvar 11)

1:9

Avgifter till internationella organisationer

2

Avg. till int. org – del till STEM

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

3

Energi- och klimatrådgivning

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
enligt regleringsbrev

12 419

1 722 400

2 557

8 000

1 825

19 328

Omdisp.
anslagsbelopp

Totalt disponibelt
belopp

Utgifter per
2021-12-31

Utgående
överföringsbelopp

1 734 819

768 841

965 978

–2 557

8 000

1 467

6 533

–1 825

19 328

18 239

1 089

115 000

109 542

5 458

30 600

29 044

1 556

682 916

308 306

374 610

6 127 910

3 566 834

2 561 076

Indragning

115 000

Utgiftsområde 24 Näringsliv
1:2

Verket för innovationssystem:
Forskning och utveckling

4

Verk f innov.syst: F – del till
Statens energimyndighet

1:5

Näringslivsutveckling

3

Näringslivsutveckl – del till Statens e
 nergimyndighet 12)

Summa

7

30 600

167 916

515 000

773 511

5 951 398

1)
Utfallet om 58 815 tkr avviker med 70 procent från årets tilldelade medel. Inga nya åtaganden
intecknas inom anslaget som därmed främst påverkas av nedskrivningar i fonder samt valutakursen. Samtliga avtal har ingåtts i USD och EUR.
2)
Utfallet om 554 tkr avviker med 63 procent. Avvikelsen beror framförallt på lägre kostnader än
beräknat för arbetet med digitaliseringen av ansökningsprocessen för utsläppshandel.
3)
Utfallet om 37 295 tkr avviker med 25 procent. Anledningen är att arbetet med att etablera
samarbetsavtal med värdländerna har dragit ut på tiden på grund av coronapandemin.
4)
Utfallet om 2 058 tkr avviker med 49 procent. Avvikelsen beror i stor grad på ett parallellt
uppdrag med att leda ordförandeskapsprojekt om hållbara städer med fokus på klimatsmart
mobilitet som avslutades under första halvan av året.
5)
Utfallet om 98 869 tkr avviker med 55 procent. Avvikelsen beror på att 100 000 tkr överfördes
från anslag 1:5 ap 4 Regionala elektrifieringspiloter. Leveransproblematik kopplat till komponenter
har påverkat utfallet på anslaget.
6)
Utfallet om 229 561 tkr avviker med 65 procent. Utfallet beror främst på ett lågt söktryck och
försenade ansökningar av stora pilot-, demo- och investeringsprojekt där utfall väntas i högre
grad belasta framtida år.

–7

-

–596 999

7)
Utfallet om 36 471 tkr avviker med 64 procent. Utfallet beror främst på ett lågt söktryck och
försenade ansökningar av stora pilot-, demo- och investeringsprojekt där utfall väntas i högre grad
belasta framtida år.
8)
Utfallet om 6 375 tkr avviker med 36 procent. Programmet upphörde vid årsskiftet och det har varit
svårt att behålla resurser i projekten. Det tillsammans med den pågående pandemin har påverkat utfallet.
9)
Inga medel har nyttjats då förordning om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga
transporter ännu inte är utfärdad.
10)
Utfallet om 768 841 tkr avviker med 55 procent. Utfallet beror främst på att antalet utbetalnings
ansökningar som inkommer till Länsstyrelserna från slutmottagare av stödet har varit lägre än väntat.
11)
Utfallet om 1 467 tkr avviker med 82 procent från tilldelade medel vilket delvis förklaras av corona
pandemin. Fokus under året har varit på att förstärka de personella resurserna vid myndigheten för
att kunna möta de ökade aktiviteterna inom anslaget.
12)
Utfallet om 308 306 tkr avviker med 40 procent. Det beror på förseningar i projektet för flytande
biogas och för uppbyggnad av testcenter elektromobilitet. Båda projekten har påverkats av coronapandemin och bl.a. drabbats av försenade investeringar där projektet för flytande biogas drabbats
av avbrutna investeringar som ett resultat av osäkerhet i tidplan och finansiering.
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Avslutade anslag (Belopp i tkr)
Anslag

Ingående
överföringsbelopp

Benämning

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev

Omdisp.
anslagsbelopp

Indragning

Totalt disponibelt
belopp

Utgifter per
2021-12-31

Utgående
överföringsbelopp

6 127 910

3 566 834

2 561 076

Utgiftsområde 21 Energi
1:10

(2020) Lokal och regional kapacitetsutveckling
för klimat- och energiomställning

1

Lokal och regional kapacitetsutveckling för
klimat- och energiomställning

724

Summa avslutade anslag

–724

724

Summa Totalt

–724

774 235

5 951 398

0

–597 724

Redovisning mot inkomsttitel
Redovisning mot inkomsttitel (tkr)
Inkomsttitel

Avgiftsbelagd verksamhet

2394 120
2537 203

2)

Inkomster

Övriga ränteinkomster

-

5 477

Utsläpps- och förseningsavgifter enligt drivmedelslagen

-

10

-

69 270

2537 204

Reduktionsplikts- och förseningsavgifter

2552 508

Kvotplikts- och förseningsavgifter

2552 511

Försörjningstrygghetsavgift

2811 004

Statens energimyndighet

2811 273

Övriga inkomster 2)

4526 006

Återbetalning övriga lån

Summa
1)

Beräknat belopp

1)

-

204

5 000

4 274

-

350

12

28 240

-

11 292

5 012

119 117

Inkomsterna avser beslutade reduktionspliktsavgifter om 69 264 tkr och förseningsavgifter om 6 tkr.
Beräknat belopp avser inkomster av kostnads-nyttoanalyser om 7 tkr. Övriga inkomster härrör från återbetalningar av tidigare utbetalda bidrag från avslutade anslag.
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Redovisning mot bemyndigande
Redovisning av beställningsbemyndigande (tkr)
Anslag

Tilldelad
bemyndiganderam

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden totalt

Utestående åtagandenas fördelning per år
2022

2023

2024

2025

2026-

5 000

18 773

23 773

56 319

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1:12.1

Ins.int.klimat. – del till STEM 1)

230 000

262 429

78 992

1:12.4

Int.insatser Parisavtalet 2)

380 000

5 000

107 865

4 000

1:17.1

Klimatpremier

140 000

63 348

139 494

139 494

1:19.1

Industriklivet RRF 3)

1 500 000

558 045

924 756

267 913

292 204

264 356

100 283

300 000

50 231

83 660

47 720

21 646

10 167

2 706

1 421

35 000

17 698

20 884

15 710

5 174

3 300 000

2 359 123

1 994 116

1 095 002

588 861

265 469

43 237

1 547

1 592 817

1 230 569

1 230 569

558 765

169 999

59 287

1:19..2

Minusutsläpp RRF

4)

78 992

Utgiftsområde 21 Energi
1:2.3

Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

1:3.1

Insatser för förnybar elproduktion 5)

1:4.11

Forskning, utveckling och innovation 6)
7)

2 949

550 000

1:5.4

Regionala elektrifieringspiloter

1:7.4

Stöd till solceller, biogas och energilagring 8)

1:9.2

Avg. till int. org – del till STEM

26 000

25 932

13 432

1:10.3

Energi- och klimatrådgivning 9)

240 000

101 119

101 119

1 467 575

12 500

Utgiftsområde 24 Näringsliv
1:2.4

Verk f innov.syst: F – del till Statens energimyndighet 10)

35 000

5 759

2 620

2 620

1:5.3

Näringslivsutveckling – del till Statens energimyndighet

458 000

560 280

416 979

399 556

17 423

8 661 575

5 477 679

5 126 986

3 396 127

942 808

Summa

1)
20:1:12.1 Bemyndiganderamen är intecknad till 34 procent. Det utestående åtagandet påverkas av
nedskrivningar av fonder, projekt samt flytt av en av fonderna från ap1 till ap4. Inga nya åtaganden
tecknas inom anslaget.
2)
20:1:12.4 Bemyndiganderamen är intecknad till 28 procent. Verksamheten är inriktad på att
teckna långsiktiga avtal. Verksamheten är i en uppbyggnadsfas och ingående åtaganden förväntas
öka under kommande år.
3)
20:1:19.1 Bemyndiganderamen är intecknad till 62 procent. Anledningen till att bemyndigande
ramen inte är högre intecknad beror på förseningar av större ansökningar som istället väntas komma
in framgent. Det beror också på en större nedskrivning av ett pågående projekt.
4)
20:1:19.2 Bemyndiganderamen är intecknad till 28 procent. Bemyndiganderamens låga inteckning
beror på ett för tillfället lågt antal ansökta projekt, vilket förväntas öka under nästkommande år.
5)
21:1:3.1 Bemyndiganderamen är intecknad till 60 procent. Inteckningen av bemyndiganderamen
motsvarar det behov som nuvarande inriktning på finansieringsprogrammen har haft. Bemyndigande
ramen möjliggör långsiktiga åtaganden.
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6)
21:1:4.11 Bemyndiganderamens intecknande har sjunkit något mot föregående år men
förväntas på sikt öka. Bemyndiganderamen är viktig då den möjliggör långsiktiga åtaganden
över en femårsperiod.
7)
21:1:5.4 Inga åtaganden har kunnat ingås då förordning om statligt stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter ännu inte är utfärdad.
8)
1:7.4 Bemyndiganderamen är intecknad till 84 procent. Bemyndiganderamen hänger
ihop med antalet projekt som Länsstyrelserna beviljat. Att det utestående åtagandet inte
är högre, är ett resultat av att en mängd projekt avskrivits.
9)
21:1:10.3 Bemyndiganderamen är intecknad till 42 procent. Bemyndiganderamen bygger
på treåriga beslut men i och med översynen av anslaget, togs endast tvååriga beslut.
10)
24:1:2.4 Bemyndiganderamen är intecknad till 7 procent, vilket förklaras av att en stor
andel av åtaganden kunde betalas ut under året och inga större volymer nya åtaganden har
beviljats.
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Finansiella villkor enligt regleringsbrev 2021
Finansiella villkor enligt regleringsbrev 2021
Krav

Belopp i tkr

Utfall i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
1:12.1 Ins. Int. klimat – del till STEM
För kostnader knutna till stöd till internationella klimatinsatser
och uppföljning och stöd av förvärv av utsläppsenheter.

Får högst använda

10 000

694

För 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.

Får högst använda

2 000

-

För 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.

Får högst använda

4 000

108

Till arbete som utgör stöd till FN:s klimatkonvention.

Får högst använda

500

-

Får högst använda

5 000

382

1:12.4 Int. insatser Parisavtalet
För kostnader förknippade med utveckling av nya
internationella samarbetsformer, resultatbaserad klimat
finansiering eller andra effektiva styrmedel inom ramen
för Parisavtalet.
1:17.1 Klimatpremier
För premier till elbussar.

Får högst använda

80 000

76 914

För premier till eldrivna lastbilar för att underlätta satsningen
på regionala elektrifieringspiloter.

Får högst använda

100 000

15 459

För administrativa kostnader avseende premier till elbussar.

Får högst använda

1 300

1 296

För administrativa kostnader, inklusive stöd till Regeringskansliet för eventuella större statsstödsansökningar, kopplade
till Industriklivet.

Får högst använda

6 500

3 819

För administrativa kostnader till genomförandet av Sveriges
återhämtningsplan.

Får högst använda

890

-

För administrativa kostnader, inklusive stöd till Regeringskansliet för eventuella större statsstödsansökningar.

Får högst använda

1 000

772

För administrativa kostnader till genomförandet av Sveriges
återhämtningsplan.

Får högst använda

110

-

26

26

1 300 000

1 003 522

1:19.1 Industriklivet RRF

1:19.2 Minusutsläpp RRF

Utgiftsområde 21 Energi
1:1.1 Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter
Abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) för det gemensamma radio
kommunikationssystemet Rakel.

Ska betala

1:4.11 Forskning, utveckling och innovation
Får beviljas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation inom
energiområdet.

Får högst bevilja

Till strategiska innovationsområden.

Ska minst använda

85 000

95 331

För uppdrag nr 1 Fossilfritt flyg 2045.

Får högst använda

50 000

47 465

För uppdrag nr 13 Främjande av privata investeringar
i energiteknik.

Får högst använda

3 000

2 956

Får högst använda

5 000

-

Får högst använda

7 600

2 111

1:5:4 Infrastruktur för elektrifierade transporter
Får användas för administrativa utgifter samt informations
insatser kopplat till stödet.
1:7.4 Stöd till solceller, biogas och energilagring
För administrativa kostnader anknutna till stödet till solceller
och bidrag till lagring av egenproducerad elenergi.
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Finansiella villkor enligt regleringsbrev 2021
Krav

Belopp i tkr

Utfall i tkr

Utgiftsområde 24 Näringsliv
1:5.3 Näringslivsutveckl – del till Statens energimyndighet
För att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för
elektromobilitet.

Ska högst använda

312 700

53 000

Till forskning och innovation inom elektromobilitet och för
administrativa utgifter för genomförandet av uppdrag om
elektromobilitet.

Ska högst använda

13 700

10 681

- varav för administrativa utgifter knutet till ovan.

- varav får högst
användas av ovan

2 500

1 481

För att främja utveckling och användning av flytande biogas
i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för
flytande biogas.

Ska högst använda

127 900

26 813

- varav för administrativa utgifter knutet till ovan.

- varav får högst
användas av ovan

6 395

303

För att stödja svenskt deltagande i ett viktigt projekt
av gemensamt europeiskt intresse om utveckling av
battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus
för batteriforskning (N2021/00460).

Ska högst använda

218 000

218 000

För administrativa utgifter för genomförandet av ovannämnda
uppdrag.

Får högst använda

2 000

-

För administrativa utgifter för genomförandet av uppdraget
om att stödja svenskt deltagande i ett viktigt projekt av
gemensamt europeiskt intresse med inriktning vätgas
(N2020/03065).

Får högst användas

3 000

-
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Noter och tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Förordningen (2000:605) om å rsredovisning
och budgetunderlag samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd
till förordningen. Redovisningen följer god redovisningssed enligt Förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring.
Undantag från EA-regler enligt regleringsbrevet
Energimyndigheten använder den förenklade räntekontorutin som regeringen med
givit 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 med ett schablon
belopp om 17 000 tkr för innevarande månad samt justering enligt slutligt utfall
föregående månad. Kvarstående belopp att reglera från räntekontot för december 2021
blev 22 219 tkr (16 274 tkr i december 2020).
Myndigheten hade 2021 undantag från kravet att anläggningstillgångar som används
i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapital
försörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av
anslaget 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 en ekonomisk livslängd
på minst tre år och med ett anskaffningsvärde på minst 25 tkr för materiella respektive
100 tkr för immateriella tillgångar. 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 25 tkr. Egenutvecklade IT-system och
licenser bedöms vanligen ha en livslängd på fem år men 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:
Anläggningstillgång

Ekonomisk livslängd

Datautrustning

3 år

Utrustning, inventarier

3–5 år

Egenutvecklade IT-system/licenser

5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6 år

Värderingsprinciper för utlåning
Myndigheten värderar lånen kollektivt till 30 procent av nominellt lånebelopp men med
justering ned till 15 procent om företaget har påbörjat räntebetalning och/eller amortering
men släpar med betalningarna. Företag som sökt om konkurs eller likvidation värderas
till noll procent och företag som påbörjat räntebetalning och/eller amortering enligt
plan värderas till 75 procent av lånebeloppet. I denna beräkning innefattas inte framtida
räntebetalningar.
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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.
Sjukfrånvaron
Uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro redovisas i kapitel Hållbar och inkluderande
arbetsplats under avsnittet Sjukfrånvaro.

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
2021

2020

802

846

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1:12.1

Ins. int. klimat. – del till STEM

1:12.3

Handel med utsläppsrätter

1:12.4

Int.insatser Parisavtalet

1:16.8

554

645

13 231

5 216

Samordning av laddinfrastruktur – del till Energimyndigheten

2 058

2 394

1:17.1

Klimatpremier

1 296

999

1:20.1

Industriklivet RRF

3 819

3 081

1:20.2

Minusutsläpp RRF

772

289

351 510

303 925

Utgiftsområde 21 Energi
1:1.1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

1:2.1

Insatser för energieffektivisering

5 233

16 089

1:2.3

Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

8 233

19 707

1:3.1

Insatser för förnybar elproduktion

7 613

5 065

1:4.1

Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

1:4.11

Forskning, utveckling och innovation

1:7.4
1:8.2

40 301

35 231

105 981

151 187

Stöd till solceller, biogas och energilagring

2 111

4 046

Civilt försvar

1 467

443

1:9.2

Avg. till int. org – del till STEM

6 671

7 179

1:10.1

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

2 913

1 036

1:10.3

Energi- och klimatrådgivning

1 794

0

Utgiftsområde 24 Näringsliv
1:5.3

Näringslivsutveckl – del till Statens energimyndighet

Summa
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1 873

1 033

558 232

558 411
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Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Avgifter med stöd av § 4 avgiftsförordningen (1992:191)

1)

- varav tjänsteexport
Intäkter av offentligrättsliga avgifter

2)

Intäkter avseende klimatkompensation 3)
Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar
Övriga intäkter

4)

Summa

2021

2020

1 800

3 494

1 393

382

22 368

20 824

205

601

8

0

166

194

24 547

25 113

1)
Avgifter med stöd av § 4 avgiftsförordningen (1992:191) utgör 0,3 procent av verksamhetens kostnader 2021.
Motsvarande siffra för 2020 är 0,5 procent.
2)
Avgifter med stöd av § 15 avgiftsförordningen (1992:191) uppgick 2021 till 1 tkr. Motsvarande siffra för 2020 är 2 tkr.
3)
Energimyndigheten har enligt regeringsuppdrag (M2021/02230) förvärvat och annullerat utsläppsminskningsenheter
för att kompensera för klimatpåverkande utsläpp till följd av de flygresor som Regerinskansliets personal har gjort
i tjänsten under 2020.
4)
Intäkter av övriga andra ersättningar uppgick både 2021 och 2020 till 0,1 procent av verksamhetens kostnader.

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från övriga
Summa

2021

2020

43 265

41 216

6 348

8 166

49 613

49 382

2021

2020

0

1

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter av avistalån hos Riksgälden
Ränteintäkter av pensionspremier SPV

5

0

Kursvinster

–37

17

Summa

–32

19

Not 5 Kostnader för personal
Lönekostnader exklusive avgifter enligt lagar och avtal
- varav arvoden till styrelseledamöter och ej anställd personal
Sociala avgifter och pensionskostnader
Övriga personalkostnader

2021

2020

–208 568

–204 664

–2 538

–2 295

–108 115

–104 868

–7 596

–3 248

–324 279

–312 780

2021

2020

Konsulttjänster, exklusive IT-konsulter

–155 788

–160 687

IT-konsulter och teletjänster

–100 126

–110 275

Summa

Not 6 Övriga driftskostnader

Resekostnader
Övriga kostnader
Summa

–703

–1 370

–26 242

–24 330

–282 859

–296 663

Den rådande coronapandemin har fortsatt haft påverkan på driftskostnaderna under 2021, vilket märks i sjunkande
kostnader för bl.a. konsulttjänster och resor.
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Not 7 Finansiella kostnader
2021
Räntekostnader räntekonto i Riksgälden
Kursförluster
Dröjsmålsräntor
Övriga finansiella kostnader
Summa

2020

0

–3

–5

30

–13

–19

–2

–1

–20

7

2021

2020

Not 8 Intäkter av avgifter med mera som inte disponeras
Offentligrättsliga avgifter utan bestämt ekonomiskt mål
Kvotplikts- och förseningsavgifter
Befarade förluster avseende Kvotplikts- och förseningsavgifter
Reduktionsplikt- och förseningsavgifter

1)

Lagrings- och förseningsavgifter
Kostnads-nyttoanalyser
Utsläpps- och förseningsavgifter enligt drivmedelslagen

671

238

–467

269

69 270

98 715

350

0

7

0

10

2

4 274

3 730

Offentligrättsliga avgifter med bestämt ekonomiskt mål
Försörjningstrygghetsavgift intäkter
Försörjningstrygghetsavgift kostnader
Summa intäkter offentligrättsliga avgifter

2 496

1 740

74 115

102 955

Utlåningsverksamhet
Ränteintäkter
Konstaterade och befarade ränteförluster
Summa utlåningsverksamhet

7 913

11 957

–2 436

–5 407

5 477

6 550

28 085

1 034

Övriga poster
Återbetalningar av lämnade bidrag från avslutade anslag 2)
Summa övriga poster
Summa

28 085

1 034

107 677

110 539

1)

Intäkterna avser beslutade reduktionspliktsavgifter om 69 264 tkr och förseningsavgifter om 6 tkr.
Den pågående pandemin har haft stor påverkan på stödmottagarnas förmåga att genomföra projekten enligt plan,
vilket förklarar de stora återbetalningarna av bidragsmedel från tre av de program som pågick till och med 2020. Av
återbetalningarna 2021 avser 12 470 tkr projekt inom det sk. Energisteget som pågick 2018–2020 där företag inom
sektorer från gruv- till tillverkningsindustrin haft möjlighet att ansöka om stöd för investeringar eller projektering med
syfte att energieffektivisera sin verksamhet. Återbetalningar om 8 494 tkr avser bidrag utbetalade till kommuner inom
Energi- och klimatrådgivningsprogrammet som pågick mellan 2018–2020. Återbetalningar om 7 025 tkr avser programmet
Lokal och regional kapacitetsutveckling som pågick åren 2016–2020.
2)

Not 9 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
2021

2020

Lämnade bidrag finansierade från statens budget

2 982 797

2 904 295

Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter

–6 845

–6 166

Ränteintäkter

–5 356

0

2 975 952

2 898 129

Summa
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Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
2021
Erhållna medel från internationella organisationer

2020

245

712

Erhållna medel från EU-institutioner 1)

3 881

43 396

Summa

4 126

44 108

1)

Den stora skillnaden mellan åren förklaras av att ett stort projekt inom programmet NER 300 som finansierats med
medel från Europeiska kommissionen, upphörde 2020.

Not 11 Kreditförluster
2021

2020

–50 690

–22 713

Lånefordringar
Årets konstaterade förluster 1)
Årets förändring av reservering för befarade kreditförluster 2)

76 869

1 163

Summa

26 179

–21 550

1)

Årets konstaterade förluster består av två villkorslån och ett bidrag med royalty till två olika företag som gått i konkurs.
Den stora skillnaden mellan åren förklaras av att fler projekt har genererat intäkter samtidigt som flera av de företag
som erhållit stöd i form av bidrag med royalty, börjat amortera på sina lån.
2)

Not 12 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till den offentliga sektorn inkl. statliga myndigheter
Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter

2021

2020

–1 869 341

–1 979 826

10 088

7 093

–945 920

–989 850

Lämnade bidrag till internationella organisationer

–93 644

–156 711

Lämnade bidrag till övriga m.m.

–25 643

–35 054

–2 924 460

–3 154 347

2021

2020

–7 443

–10 731

–50 690

–22 713

Lämnade bidrag till privata företag

Summa

Not 13 Årets kapitalförändring
Anslagsfinansierad verksamhet
Avskrivningar anslagsfinansierade anläggningstillgångar
Konstaterade förluster utlåning
1)

76 869

1 163

Periodiseringar avseende transfereringar 2)

102 518

–121 076

Summa anslagsfinansierad verksamhet

121 254

–153 358

46

–34

–4 690

–4 750

Årets förändring av reservering för förluster utlåning

Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgifter för handel med utsläppsrätter
Kontoföringsavgift för elcertifikat
Kontoföringsavgift för ursprungsgarantier

835

198

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

–3 809

–4 586

117 445

–157 944

Summa
1)

Den stora skillnaden mellan åren förklaras av att fler projekt har genererat intäkter samtidigt som flera av de företag
som erhållit stöd i form av bidrag med royalty, börjat amortera på sina lån.
2)
Avvikelsen mellan åren förklaras av en rekvisition om 101 990 tkr som inkom i slutet av december 2020 från Boverket
avseende stöd till solceller. Utbetalning till Boverket skedde i januari 2021.
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Not 14 Immateriella anläggningstillgångar
2021-12-31

2020-12-31

154 822

119 921

Balanserade utgifter för utveckling
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

37 416

48 604

Årets avgående

–1 284

–13 703

UB anskaffningsvärde

190 954

154 822

IB ackumulerade avskrivningar

–78 173

–78 401

Årets avskrivningar

–11 232

–13 475

1 284

13 703

UB ackumulerade avskrivningar

–88 121

–78 173

Summa bokfört värde

102 832

76 648

4 102

4 203

0

300

Årets avgående

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

0

–401

4 102

4 102

–3 291

–3 277

–227

–415

0

401

–3 518

–3 291

585

812

103 417

77 460

2021-12-31

2020-12-31

10 345

10 179

1 940

166

UB anskaffningsvärde

12 285

10 345

IB ackumulerade avskrivningar

–5 484

–3 978

Årets avskrivningar

–1 556

–1 506

UB ackumulerade avskrivningar

–7 040

–5 484

5 245

4 861

24 265

24 265

752

0

Summa immateriella anläggningstillgångar

Not 15 Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Summa bokfört värde
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avgående
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avgående
UB ackumulerade avskrivningar

–890

0

24 127

24 265

–18 170

–15 511

–2 681

–2 659

890

0

–19 961

–18 170

Summa bokfört värde

4 166

6 095

Summa materiella anläggningstillgångar

9 411

10 956

En realisationsvinst om 8 tkr har uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar.
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Not 16 Utlåning
2021-12-31

2020-12-31

397 280

413 956

Lånefordringar med villkorad återbetalningsskyldighet
IB utlåning
Amorteringar

–2 787

–6 385

Avskrivna lån

–49 000

–10 291

UB utlåning

345 493

397 280

–286 159

–287 959

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

52 880

1 801

–233 279

–286 159

112 214

111 121

- varav uppskattad återbetalningstid:
inom ett år

7 707

7 792

mer än ett år till fem år

39 346

39 781

mer än fem år till tio år

65 161

63 548

IB utlåning

35 015

47 487

Amorteringar

–2 658

–50

Avskrivna lån

0

–12 422

32 357

35 015

–27 475

–24 184

Lånefordringar tillväxtlån

UB utlåning
IB reservering för låneförluster
Årets förändring

1 345

–3 291

–26 130

–27 475

6 227

7 540

inom ett år

2 550

2 300

mer än ett år till fem år

3 677

5 240

98 364

101 259

UB reservering för låneförluster
Redovisat värde tillväxtlån
- varav uppskattad återbetalningstid:

Utvecklingskapital/royalty
IB utlåning
Nyutlåning

0

2 447

Amorteringar

–5 846

–5 342

Avskrivna lån

–1 690

0

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

90 828

98 364

–69 791

–72 444

22 643

2 653

–47 148

–69 791

43 680

28 573

- varav uppskattad återbetalningstid: 1)
inom ett år

90

90

mer än ett år till fem år

2 664

2 664

mer än fem år till tio år

21 507

21 102

mer än tio år

18 799

4 717

162 122

147 235

Summa redovisat värde utlåning

Som IB anges lånens värde exklusive nedvärdering. Under 2021 gjordes inga nya utbetalningar av lån. Lånestocken
består nu av 63 låneärenden varav 40 ärenden utgör villkorslån, sex tillväxtlån, samt 17 royaltylån. Företagen börjar
amortera på villkorslånen 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 2021 var totalt tio företag med villkorslån amorteringspliktiga
och därför finns en stor osäkerhet i prognosen för återbetalningstiden då de ej följer en rak återbetalningsplan.
1)
Företagens royaltyåtagande upphör efter tio år, vilket förklarar att uppskattade framtida betalningar av royalty är
lägre än redovisat värde 2021-12-31.
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Not 17 Sammanställning Utlåning
Anslagsfinansierad utlåning
Lånefordringar
IB

Nyutlåning

Amortering
av lån

Avskrivning
av lån

Lånefordringar UB

1. Finansiell redovisning
Villkorslån

397 280

–2 787

–49 000

345 493

Tillväxtlån

35 015

-

–2 658

-

32 357

Bidrag med Royalty

98 364

-

–5 846

–1 690

90 828

530 659

-

–11 291

–50 690

468 678

Summa

Anslagsfinansierad utlåning
Reserveringar för
låneförluster IB

Årets
förändring

Reserveringar för
låneförluster UB

Lånefordringar efter
reserveringar UB

–286 159

52 880

–233 279

112 214

1. Finansiell redovisning
Villkorslån
Tillväxtlån

–27 475

1 345

–26 130

6 227

Bidrag med Royalty

–69 791

22 643

–47 148

43 680

–383 424

76 868

–306 556

162 122

Summa

Anslagsfinansierad utlåning
2. Redovisning mot anslag och inkomsttitlar
Anslag

Utfall

UO21 1:4 11 Forskning, utveckling och innovation

-

Summa

-

Inkomsttitlar
4526 006 Återbetalning övriga lån

11 291

Summa

11 291

Not 18 Övriga kortfristiga fordringar
2021-12-31

2020-12-31

14 004

11 113

–11 934

–9 498

2 070

1 614

Utlåningsverksamhet
Räntefordran utlåning
Värdereglering räntefordran
Summa utlåning
Uppbördsfordringar
Kvotplikts- och förseningsavgifter

492

25

Värdereglering Kvotplikts- och förseningsavgift

–25

–25

Försörjningstrygghetsavgift

522

0

Återkrav av lämnade bidrag från avslutade anslag
Summa uppbördsfordringar

0

148

989

148

Övriga fordringar
Återkrav av tidigare lämnade bidrag som disponeras

3 642

20 387

Värdereglering återkrav av tidigare lämnade bidrag 1)

–467

–17 551

Övriga fordringar

0

6

Summa övriga fordringar

3 175

2 842

Summa

6 234

4 605

1)

Värderegleringen som gjordes 2020 av två återkrav av bidrag till företag som ansökt om konkurs, har reglerats under
2021 då konkurserna avslutades.
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Not 19 Periodavgränsningsposter
2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda kostnader

7 518

7 106

- varav förutbetalda hyror för lokaler

4 906

2 677

Upplupna bidragsintäkter
- varav inomstatliga
Övriga upplupna intäkter

10 805

51 297

5 777

28 088

72 256

26 650

- varav offentligrättsliga avgifter

72 256

26 522

Summa

90 579

85 054

Not 20 Avräkning med statsverket
2021-12-31

2020-12-31

Uppbörd
Ingående balans
- Redovisat mot inkomsttitel
- Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde
Skulder avseende uppbörd

–26 058

–2 827

–119 117

–122 168

72 206

98 938

–72 969

–26 058

51 926

62 827

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

3 215 083

3 193 826

–3 211 492

–3 204 727

55 517

51 926

3 822

2 405

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
- Redovisat mot anslag
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde

351 751

306 026

–365 421

–304 609

–9 848

3 822

1 020

3 121

–241

–2 100

779

1 020

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
- Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Övriga fordringar på statens centralkonto
49 607

37 003

- Inbetalningar i icke räntebärande flöde

Ingående balans

679 041

743 817

- Utbetalningar i icke räntebärande flöde

–3 791 353

–3 837 002

3 139 285

3 105 790

Övriga fordringar på statens centralkonto

- Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

76 580

49 607

Summa Avräkning med statsverket

50 060

80 318

2021-12-31

2020-12-31

Not 21 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

100 302

73 487

- varav belopp att reglera från räntekontot för december

–22 219

–16 274
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Not 22 Myndighetskapital

Statskapital
utlåning

Statskapital
anläggningar

Balanserad
kapitalförändring
anslagsfinansierad
verksamhet

Balanserad
kapitalförändring
avgiftsfinansierad
verksamhet

Kapitalförändring
enligt RR

Summa

Utgående balans 2020

553 372

69 687

–362 388

28 669

–157 944

131 396

A. Ingående balans 2021

553 372

69 687

–362 388

28 669

–157 944

131 396

Föregående års
kapitalförändring

–22 713

–10 731

–119 913

–4 586

157 944

0

Statskapital, utlåning

–11 292

-

-

-

-

–11 292

Statskapital, anläggningar

-

32 409

-

-

-

32 409

Årets kapitalförändring

-

-

-

-

117 445

117 445

B Summa årets förändring

–34 005

21 678

–119 913

–4 586

275 389

138 562

C Utgående balans

519 367

91 365

–482 301

24 082

117 445

269 958

Not 23 Statskapital
2021-12-31

2020-12-31

553 372

580 140

Statskapital utlåning
Ingående balans
Nyutlåning

0

2 447

Föregående års konstaterade kreditförluster

–22 713

–17 438

Årets amortering

–11 292

–11 777

Utgående balans

519 367

553 372

69 687

39 237

32 409

38 765

–10 731

–8 314

Statskapital anläggningar
Ingående balans
Nyinvesteringar
Avskrivning föregående år
Utgående balans

91 365

69 687

Statskapital totalt

610 732

623 059

2021-12-31

2020-12-31

–362 388

–404 321

Not 24 Balanserad kapitalförändring
Anslagsfinansierad verksamhet
Ingående balans
Värdereglering utlåning

1 163

21 253

Periodiseringar i transfereringsverksamheten

–121 076

20 681

Utgående balans

–482 301

–362 388

28 668

32 100

Avgiftsfinansierad verksamhet
Ingående balans
Avgifter för handel med utsläppsrätter
Kontoföring elcertifikat
Kontoföring ursprungsgarantier
Utgående balans
Summa balanserad kapitalförändring
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–34

–11

–4 750

–6 043

198

2 622

24 082

28 668

–458 218

–333 719
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Not 25 Avsättningar
2021-12-31

2020-12-31

891

531

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad

827

719

–384

–359

1 334

891

1 533

1 090

619

442

2 152

1 533

–600

–600

3 486

2 424

2021-12-31

2020-12-31

29 017

25 591

7 528

11 375

Årets amortering

–8 254

–7 950

Utgående balans

28 291

29 017

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

54 000

35 000

2021-12-31

2020-12-31

5 127

4 687

Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning
Avsättning för kompetensväxling
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående avsättning
Förväntad reglering närmast följande räkenskapsår
Avsättningar totalt

Not 26 Lån i Riksgälden
Ingående balans
Årets nya lån

Not 27 Övriga kortfristiga skulder
Innehållen källskatt för egen personal
Övriga skulder
Summa

1

3

5 128

4 690

2021-12-31

2020-12-31

30 513

127 927

Not 28 Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 1)
- varav semester- och löneskuld inklusive sociala avgifter

25 194

22 269

Oförbrukade bidrag

109 605

117 179

- varav inomstatliga som förväntas tas i anspråk:

100 876

106 338

inom tre månader

11 322

18 527

mer än tre månader till ett år 2)

80 149

53 144

mer än ett år till tre år
Summa

9 405

34 667

140 118

245 106

1)
Den stora skillnaden mellan åren förklaras av att det inkom en rekvisition från Boverket i slutet av december 2020
avseende utbetalda stöd för installation av solceller enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.
Utbetalningen till Boverket gjordes i januari 2021.
2)
45 000 tkr består av medel från Batterifonden som består av miljöavgifter för bly-, kvicksilver- och kadmiumbatterier
som batteriproducenter betalat in till fonden till den 1 januari 2009. Syftet med avgifterna var att finansiera åtgärder
för att minska negativ påverkan på människor och miljö relaterat till batterier. Kvarvarande medel i Batterifonden
avsätts till forskning för utveckling av hållbara och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av b
 atterier,
fordonsenergirelaterad batteriforskning och batteriforskning för resurseffektivt nyttjande av förnybar energi. Energi
myndigheten fördelar forskningsmedlen och rekvirerar medel från Naturvårdsverket en gång per år för projekt som
blivit beviljade medel och för upparbetade administrativa kostnader. Totalt uppgår oförbrukade medel avseende
Batterifonden till 54 272 tkr. 9 272 tkr förväntas tas i anspråk åren 2023–2024.
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Energimyndighetens ledning – kostnader, arvoden och styrelseuppdrag
Ersättning till generaldirektör Robert Andrén har utgått under perioden 2021-01-01 –
2021-12-31 bestående av 1 409 940 kronor i lön och 0 kronor i förmåner.
Energimyndighetens Insynsråd
Namn
Generaldirektören
Robert Andrén

Ersättning
0 kr

Övriga uppdrag
Ordförande:
Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten
Ledamot:
Insynsrådet, Länsstyrelsen Stockholm län
Miljömålsrådet vid Regeringskansliet
Rådet för hållbara städer vid Regeringskansliet

Riksdagsledamoten
Patrik Engström

9 100 kr

-

Riksdagsledamoten
Charlotta Olsson

9 500 kr

-

Partistyrelsens sammankallande
Linus Lakso

7 600 kr

Styrelseledamot:
SSM:s insysnsråd

Särskilde utredaren
Elisabeth Falemo

9 500 kr

Styrelseledamot:
Falemo Strategi & Energi AB

Chief Technology Officer
Charlotte Brogren

3 800 kr

Styrelseordförande
HMS AB
Avassa AB
Styrelseledamot
Organoclick
SEEL AB
SSF

Landshövdingen
Peter Sandwall

3 800 kr

Ordförande:
Viltförvaltningsdelegationen Kalmar län
Södra Önstersjöns Vattenmyndighet
Ledamot:
Ekonomistyringsverket
Stadskontoretsråd
Stiftelsen Sveriges Nationaldag

Docenten
Åsa Löfgren

9 500 kr

Ledamot:
Handelshögsskolans Fakultetsstyrelse Göteborgs Universitet
Ekensteen Löfgren AB
Sustainio AB
Ekensten &Carlsson AB
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Energiutvecklingsnämnden
Namn
Generaldirektören
Robert Andrén

Ersättning
0 kr

Övriga uppdrag
Ordförande:
Insynsrådet vid Energimyndigheten
Ledamot:
Insynsrådet, Länsstyrelsen Stockholm län
Miljömålsrådet vid Regeringskansliet
Rådet för hållbara städer vid Regeringskansliet

Professorn
Anna Bergek

13 300 kr

-

Professorn
Göran Berndes

11 400 kr

-

Direktören
Erik Dotzauer

15 200 kr

Styrelseledamot:
Svenska Bioenergiföreningens Service AB (Svebio)
Företrädare i rådet:
Elcertifikatsystemets användarråd, Energimyndigheten

Direktören
Elna Holmberg
Direktören
Kenneth Johansson

0 kr

13 300 kr

Ledamot:
Programrådet i ett av Energimyndighetens Kompetenscentrum, SEC
Global Battery Aliance
Styrelseledamot och VD:
KIC IE AB
Styrelseledamot:
Foreseeti AB

Direktören
Jenny Larsson

11 400 kr

VD:
Hitachi Energy Sweden AB
Styrelseordförande:
Näringslivets Transportråd AB
Styrelseledamot:
SR Energy AB
NIBE Industrier AB

Programansvarig
Amy Rader Olsson

9 500 kr

Professor
Harald Rohracher

15 200 kr

Direktören
David Sonnek

9 500 kr

Ledamot:
Vinnova
Suppleant:
SISP – Swedish Incubators and Science Parks

Fjärrvärmenämnden
Namn

Ersättning

Rådmannen
Linn Pantzar

65 000 kr

Rådmannen
Henrik Mägi

32 500 kr

Enhetschefen
Henrik Wingfors
Ansvarig kraftvärme,
fjärrvärme och fjärrkyla
Lina Enskog Broman
VD
Thomas Björkström
(Fr o m 2020-10-01)
Juristen
Martin Bengtsson
Biträdande universitetslektor
Kerstin Sernhed

Övriga uppdrag
-

2 500 kr
675 kr

Styrelsesuppleant:
Brett Miller Pilates AB
Ledamot:
Energimyndigheten Strategiskt råd för forsknings- och
innovationsprogrammet TERMO,
Energimyndigheten IEA DHC Executive committee

1 250 kr

-

675 kr

-

0 kr

Ledamot:
Energimyndigheten
Strategiskt råd för forsknings- och innovationsprogrammet TERMO

Universitetslektorn
Anders Sandoff

1 950 kr

Ledamot:
Energimyndigheten Strategiskt råd för forsknings- och innovationsprogrammet TERMO

Professorn
Louise Ödlund

2 925 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 2021 fortsatt att utveckla
och integrera arbetet med intern styrning och kontroll.

Riskhantering
Under året har det genomförts riskanalyser på alla avdelningar. Vid tertialuppföljningarna
värderas riskerna utifrån genomförda åtgärder. Riskanalys ingår även som en del i vår
projekt- och programmodell.

Internkontroller och uppföljning
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 Energimyndighetens
ledningsgrupp såväl skriftligt som muntligt. I samband med detta har dialoger förts
i ledningsgruppen mellan avdelningschefer samt generaldirektören.
Riksrevisionen lämnade en ren revisionsberättelse, utan vare sig reservation eller
avvikande mening för Energimyndighetens årsredovisning 2020.

Internrevision
Energimyndigheten har flera förbättringsarbeten igång avseende intern styrning och
kontroll som till exempel kartläggning av processer och arbetet med riskanalyser. På
myndighetens intranät ”Knytpunkten” finns lättillgänglig information om myndighetens
ledningssystem, länkar till stödmaterial och annan väsentlig information om myndighetens
system för intern styrning och kontroll. På basis av utförd granskning bedömer IR att den
interna styrningen och kontrollen med rimlig säkerhet kan anses ha varit betryggande
under året. Systemet utvecklas kontinuerligt och utvärderas löpande i samband med
myndighetens regelbundna uppföljningar.

Sammantagen bedömning
Energimyndigheten bedömer att vi 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.
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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.
Stockholm den 18 februari 2022.

Robert Andrén
Generaldirektör
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Hållbar energi för alla
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.
Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi
i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.
Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta
elnät får stöd av oss. Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att
kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan
exporteras.
Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar
elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.
Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om
effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.

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

