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Sammanställning av rapportering, oktober 
2022, Energibesparing i statlig förvaltning 
Inledning 
Myndigheterna som ingår i regeringsuppdraget (Fi2022/02571) Uppdrag att 
vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen har gjort sin 
första rapportering till Energimyndigheten. Denna sammanställning avser 
myndigheternas rapportering i oktober 2022 och den avser uppgifter för 
september 2022 samt referensmånaden september 2018. Under 2021 uppgick 
elanvändningen inom den statliga förvaltningen till 0,78 TWh för driftel 
(verksamhetsel och fastighetsel)1, vilket kan jämföras med den totala 
elanvändningen i landet på cirka 131 TWh, år 2021, exklusive förluster2. Detta 
uppdrag kan bidra till att öka kunskap och medvetenhet om energifrågor på 
myndigheterna. Det kan även bidra till att myndigheterna nu påbörjar eller 
vidareutvecklar sitt arbete att kartlägga sin energianvändning och vidta 
energibesparande åtgärder.  

Rapporterande myndigheter 
I bilagan till regeringsbeslutet finns 198 myndigheter angivna på en sändlista och 
av dessa har 181 rapporterat i oktober. Två myndigheter har begärt undantag från 
rapportering med anledning av att de är färre än 10 anställda3.  

Rapporterade ytor och energianvändning 
Enligt uppdraget finns det möjlighet för myndigheterna att välja ett representativt 
urval för de lokaler de rapporterar. Det kan vara aktuellt för myndigheter med 
flera lokaler med olika typer av verksamhet samt där de exempelvis inte har 
direktmätning på alla lokaler. På grund av detta har myndigheterna i 
rapporteringen fått ange total lokalyta för lokaler där de har verksamhet samt 
även den yta i kvadratmeter som de rapporterar elanvändning för (som utgör ett 
representativt urval). Med hjälp av dessa uppgifter kan Energimyndigheten få 
information om hur stor andel av myndigheternas totala ytor som inrapporterad 
elanvändning avser.  

 
1 Regeringsuppdrag Fi2022/02571; Energistatistik för lokaler (energimyndigheten.se)  
2 Ny statistik för el och fjärrvärme 2021 (energimyndigheten.se) 
3 Regeringsbeslutet anger att det enbart är myndigheter med 10 anställda eller fler som omfattas av 
beslutet. Av de 15 som ej rapporterat kan det ingå myndigheter som är undantagna men som ej 
meddelat detta. 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/statistikprodukter/energistatistik-for-lokaler/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/ny-statistik-for-el-och-fjarrvarme-2021/
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Myndigheterna ska enligt uppdraget ange elanvändning för aktuell månad 2022 
och 2023 samt respektive referensmånad 2018. Som frivillig uppgift har de även 
kunnat uppge elanvändning för oktober till april 2018/20194. Myndigheterna har 
rapporterat in el med direktmätning samt el som ingår i hyran. El med 
direktmätning avser el som myndigheten köper som mäts genom elmätare. 
Myndigheten har på så vis kännedom om sin förbrukning genom 
leverantörsfaktura. Den andra kategorin är el som ingår i hyran. Det betyder 
oftast att myndigheten får uppgifter om sin förbrukning från fastighetsvärden och 
att dessa uppgifter baseras på en uppskattning eller schablon, typiskt sett genom 
att fastighetsvärden fördelar en total elanvändning för fastigheten på den andel av 
fastigheten som myndigheten upptar.   

Total inrapporterad elanvändning för september 2022 var 37,9 GWh. Andelen 
inrapporterad lokalyta var 69 procent av myndigheternas totala yta för september 
2022. Används i stället ett nyckeltal, elanvändning per kvadratmeter, var 
elanvändningen 5,4 kWh per kvadratmeter för september 2022 och 6,8 kWh per 
kvadratmeter för september 2018. Nyckeltalet kWh per kvadratmeter är per 
månad och inte per år samt gäller enbart för verksamhetsel och fastighetsel. 
Fjärrvärme och fjärrkyla ingår inte i beräkningen.  

Kategorin direktmätning stod för 85 procent av de rapporterade uppgifterna för 
september 2022, vilket är uppgifter med större säkerhet än kategorin el som ingår 
i hyran. 

Exempel på rapporterade åtgärder 
Myndigheterna har vid rapporteringen fått beskriva de åtgärder de vidtagit för att 
minska sin energianvändning samt även åtgärder för att minska sina effekttoppar. 
I båda fallen, energianvändning samt effekttoppar, delas rapporteringen in i vad 
som gjorts innan september 2022 samt efter september 2022. Att vi har denna 
uppdelning beror på att vi vill kunna särskilja på åtgärder som vidtas som en följd 
av uppdraget.  

En summering av åtgärderna visar att myndigheterna innan september 2022 
genomgående jobbat med att minska sin energianvändning kopplat till belysning, 
exempelvis genom att byta till LED-lampor och införa närvarostyrd belysning. 
En annan åtgärd myndigheterna nämner att de gjort är att de över tid bytt eller 
avser byta till mer energisnåla datorer, datorskärmar, skrivare och annan 
elektronisk utrustning.  

Myndigheterna anger också i många fall att de arbetar tillsammans med 
fastighetsvärden avseende effektiv energianvändning, exempelvis genom så 
kallat grönt hyresavtal som är ett mer formaliserat sätt för både hyresvärden och 
hyresgästen att jobba med frågor som rör energi och miljö. De myndigheter som 
bytt lokaler lyfter att de har bytt till certifierade lokaler avseende exempelvis 
energianvändning. En del myndigheter nämner att de minskat sin totala lokalyta 

 
4 Detta för att få jämförbara månader för hela uppdragsperioden. 
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jämfört med för ett par år sedan, för att anpassa till ett mer flexibelt arbetssätt 
med större inslag av hemarbete. Detta leder till lägre total energianvändning, 
även om det inte är huvudskälet bakom förändringen. Ett antal myndigheter 
nämner att de har installerat solceller, vilket minskat deras behov av att köpa el. 
Många myndigheter har även tillsammans med fastighetsägare jobbat med 
driftoptimering och styrning av ventilations- och värmesystem.  

Vad gäller åtgärder efter september 2022 är även här belysning ett genomgående 
tema. Myndigheter nämner exempelvis övergång till LED-belysning och ökad 
närvarobelysning. Myndigheterna nämner också sådant som att stänga av datorer 
och skärmar över natten samt att bättre anpassa drifttiderna för ventilation, ofta i 
samråd med fastighetsägare. Även olika typer av informationsinsatser för att 
medvetandegöra personalen om behovet av att tänka på sin energianvändning 
nämns. Vissa myndigheter har sänkt eller planerar att sänka 
inomhustemperaturen under arbetstid och efter arbetstid då lokalerna inte 
används. En del myndigheter planerar för att installera solceller.  

Vad gäller effekttoppar är ett genomgående inslag i majoriteten av 
myndigheternas rapportering att de bedömer att de inte har direkta effekttoppar 
på grund av att de bedriver vanlig kontorsverksamhet. Vanligt är att 
myndigheterna nämner att de har jämn elförbrukning. Några myndigheter anger 
att det pågår ett arbete hos dem att se över om de har effekttoppar och se över 
eventuella åtgärder.  

Osäkerheter i rapporteringen 
Som tidigare nämnts är myndigheterna inte skyldiga att rapportera 
elanvändningen för samtliga lokaler som de har verksamhet i. Avseende 
myndigheter som rapporterar en delmängd av sina lokaler, finns en osäkerhet vid 
eventuell ”uppräkning” av elanvändning från denna delmängd till att gälla 
respektive myndighets totala yta. Energimyndigheten kommer av denna 
anledning inte att redovisa siffror för en sådan uppräkning utan enbart för de ytor 
som har rapporterats in. Siffrorna är att betrakta som indikativa. 

Ett visst antal myndigheter som både har direktmätning och el som ingår i hyran, 
har rapporterat samma lokalyta under lokalyta för direktmätning och lokalyta för 
el som ingår i hyran. Detta påverkar nyckeltalet kWh per kvadratmeter. Det är 
cirka 10 procent av den totala ytan som kan innehålla en osäkerhet. En del 
myndigheter har dessutom rapporterat en lägre totalyta där myndigheten har 
verksamhet jämfört med den yta de valt ut att rapportera för, vilket påverkar 
nyckeltalet.  

När det gäller rapportering av åtgärder har myndigheterna haft kort om tid från 
att uppdraget kom till första rapporteringen. Detta kan påverka vilka åtgärder 
som anges samt vilket arbete med energifrågor som sedan tidigare är initierat på 
myndigheten. Energimyndigheten utvecklar sin webbsida för att ge 
myndigheterna information och vägledning om energibesparande åtgärder och 
möjligheten att flytta elanvändning.  
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Bakgrund 
Energimyndigheten fick den 9 september 2022 i regeringsuppdraget 
(Fi2022/02571) Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga 
förvaltningen5 Energimyndigheten ska månadsvis samla in uppgifter om 
elanvändning inom den statliga förvaltningen samt vilka 
energibesparingsåtgärder som myndigheterna har vidtagit för att minska sin 
elanvändning. Energimyndigheten ska bistå med sådan information och 
rådgivning som myndigheterna behöver med anledning av uppdraget. 
Energimyndigheten ska även samverka med Länsstyrelsen Södermanland i deras 
särskilda uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner i fråga om 
energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen. 

Energimyndigheten ska sammanställa myndigheternas redovisningar i månatliga 
rapporter oktober 2022 till och med april 2023 samt slutredovisa uppdraget 
senast den 31 maj 2023. 

 

 
5 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/09/uppdrag-att-vidta-energibesparingsatgarder-
inom-den-statliga-forvaltningen/ 
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