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Energibesparing i statlig förvaltning - 
sammanställning av myndigheternas 
inrapporterade uppgifter avseende 
december 2022 

Inledning 

Myndigheterna som ingår i regeringsuppdraget (Fi2022/02571) Uppdrag att 

vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen har gjort sin 

fjärde rapportering till Energimyndigheten. Denna sammanställning avser 

myndigheternas inrapporterade uppgifter för december 2022. 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 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 173 rapporterat för december3. Antalet myndigheter som rapporterat 

tidigare månader var 193 st för september, 181 st för oktober, 176 st för 

november. Två myndigheter har begärt undantag från rapportering med 

anledning av att de är färre än 10 anställda4.  

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 

1 Regeringsuppdrag Fi2022/02571; Energistatistik för lokaler (energimyndigheten.se)  
2 Ny statistik för el och fjärrvärme 2021 (energimyndigheten.se)  
3 I månadssammanställningen ingår de myndigheter som har rapporterat till och med det sista 
rapporteringsdatumet i respektive månad. Till slutredovisningen kan ytterligare myndigheter 

tillkommit som ej rapporterat i tid samt att vissa uppgifter i rapportering kan komma att vara justerade 

på grund av att myndigheterna har gjort ändringar i sina rapporteringar. 
4 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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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.  

Myndigheterna ska enligt uppdraget ange elanvändning för aktuell månad 2022 

och 2023 samt referensmånad för september 2018. Som frivillig uppgift har de 

även kunnat uppge elanvändning för oktober till april 2018/20195. 

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.   

Inrapporterad elanvändning för december  

Total inrapporterad elanvändning för december 2022 var 37,6 GWh. Andelen 

inrapporterad lokalyta var 66 procent av myndigheternas totala yta för december 

2022. Den genomsnittliga elanvändningen för december 2022 låg på 6,0 kWh per 

kvadratmeter. 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. Eftersom oktober 2018 till mars 2019 inte ingår som 

referensmånader i uppdraget är ingen jämförelse gjord mellan december 2022 

och december 2018.    

Kategorin direktmätning stod för 82 procent av de rapporterade uppgifterna för 

december 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.  

Majoriteten av myndigheterna hänvisar till tidigare rapporteringar och vissa 

myndigheter har genomfört förändringar under december där nästan alla åtgärder 

är likt tidigare rapporteringar. Rapporteringen för december visar exempelvis 

ytterligare nedstängning av elektronisk utrustning som inte behövs eller är 

nödvändig som till exempel kylskåp och belysning. Vissa myndigheter nämner 

att de byter olika delar i ventilationen för effektivare drift.  

 
5 Detta för att få jämförbara månader för hela uppdragsperioden. 
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Från tidigare rapporteringar är åtgärder kopplade till 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. 

Åtgärder som driftoptimering och smart styrning av både värme och ventilation 

var vanliga. Vissa myndigheter har sänkt inomhustemperaturen samt reducerat 

lokalytor. Några myndigheter nämner att de har gemensamma avstämningar och 

aktiviteter för uppföljning av energireducerande åtgärder tillsammans med 

fastighetsägare. En del myndigheter har påbörjat ett arbete med energiåtgärder 

genom till exempel inventering av lokaler för att identifiera onödig 

energiförbrukning, genom konsulter eller av egen personal.  

De flesta myndigheter jobbar med olika typer av informationsinsatser för att 

medvetandegöra personalen samt fastighetsägare om behovet av att tänka på sin 

energianvändning. Några få arbetar med att synliggöra och kvantifiera 

energianvändning för sina anställda.  

När det gäller frågan om att minska effekttoppar finns det ingen större förändring 

jämfört med föregående månads rapportering. Många myndigheter hänvisar till 

förra månadens rapportering. Några myndigheter anger att det pågår ett arbete 

hos dem att se över effekttopparna och andra beskriver att de har jämn 

förbrukning samt att de bedömer att de inte har direkta effekttoppar. 

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. En del 

myndigheter har rapporterat en lägre totalyta där myndigheten har verksamhet 

jämfört med den yta de valt ut att rapportera för, vilket påverkar nyckeltalet.  

Beroende på vilket arbete myndigheterna sedan tidigare har initierat på 

myndigheten kan påverka vilka åtgärder de rapporterat in. Energimyndigheten 

har under perioden fortsatt att utvecklat sin webbsida för att ge myndigheterna 

information och vägledning om energibesparande åtgärder och möjligheten att 

flytta elanvändning.  

Bakgrund 

Energimyndigheten fick den 9 september 2022 i regeringsuppdraget 

(Fi2022/02571) Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga 
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förvaltningen6 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. 

 

 
6 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/09/uppdrag-att-vidta-energibesparingsatgarder-

inom-den-statliga-forvaltningen/ 


