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Energimyndigheten 

• Bildades 1998

• Finns i Eskilstuna och Stockholm

• Cirka 430 anställda

• GD Robert Andrén 



Ett hållbart energisystem

Förnybar energi

Smartare 

energianvändning 

Klimatinsatser

Bättre teknik



Energimyndighetens Testlab 

• Tester på vårt eget Testlab

• Tester på externa labb Rise och DTI

• Tester sker oftast i labbmiljö  



Testerna
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• Konsumentinformation, objektiv och 

jämförbar information. 

• Inspirerar tillverkare i deras 

produktutveckling.

• Underlag till Policyarbete, lagstiftning 

• Marknadskontrolltester-

ekodesignkrav och energimärkning.



Testerna publiceras
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Testet av solcellssystem

• Vi kommer att testa ca 8 olika 

solcellssystem som finns på svenska 

marknaden idag.

• Traditionella moduler och takintegrerade 

• Storlek ca 3 kilowatt

• Färdiga paketlösningar 

• Kunderbjudandet – Kartläggning hur ser 

det ut ?



Utgångspunkt för  testerna

• Vi utgår från marknadsöversikt och 

erfarenheter från inspektion av 

solcellsinstallationer på villatak 

2019. 

• Vi har frågat Energi- och 

klimatrådgivare vad det ser för 

behov av tester. 

• Vi kommer vilja ha dialog med 

branschen om det uppstår frågor. 



Tester ur ett konsumetperspektiv

• Vi vill erbjuda opartisk och jämförbar information. 

• Viktigt underlag till Energi- och klimatrådgivare i deras arbete.

• Målgruppen är konsumenter, privatpersoner. 



Testerna publiceras och sprids 
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• Energimyndigheten bestämmer vad 

när och hur resultaten publiceras. 

• Webbtext, tabell och bilder utgör en 

helhet. 

• Pressmeddelande eller nyhet.

• Sociala kanaler. 



Vi utnämner aldrig Bäst i test 



Energi- och klimatrådgivare
ger opartiska och kostnadsfria råd



Kommunal energi- och klimatrådgivning

Stöd enligt förordning 2016:385, föreskrift STEMFS 2016:3

Regional utveckling och samordning (RUL)

-15 regionala energikontor

Målgrupper 

Hushåll, organisationer, små- och 

medelstora företag. 

Finns i 285 kommuner. 

Lokal förankring

Ca 200 rådgivare-50% kvinnor.

Statlig finansiering 84 000 000 kr. 



Båda Insatsprojekten

Insatsprojekt Solel

Insatsprojekt Hållbara Transporter

Ingen EKR-tjänst under projektperioden

Nationella insatsprojekt Solel och 

Hållbara transporter  



55 714  antal nådda personer

484 medieinslag

4 740 montertimmar

Insatsprojekt ger resultat 

Personerna har nåtts genom personliga rådgivningar, 

seminarier, montrar, studiebesök och studiecirklar.



Solelportalen –hjälp steg för steg 

• http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/



Resultaten sprids vidare via andra samarbeten 



Sammanfattning 

• Dialog med branschen om det uppstår 

frågor 

• Målet är att konsumenter ska bli bättre 

köpare/beställare. 

• Fler konsumenter ska våga ta steget att 

skaffa solceller

• Underlag för opartisk information



Sammanfattning 

• Energimyndigheten utnämner aldrig 

Bäst i test 

• Energimyndigheten bestämmer vad när 

och hur resultaten publiceras och sprids. 



Länkar till Energimyndigheten

• Tester

Http://www.energimyndigheten.se/tester/solenergi/

• Solelportalen

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/

• Förnybart

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/

http://www.energimyndigheten.se/tester/solenergi/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 28

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning
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		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument
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		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning
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