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Inledande information för delrapportering.  
 
Det här dokumentet är en manual till Energimyndighetens e-tjänst för rapportering 
och riktar sig till företag som rapporterat tidigare och nu ska göra sin andra eller 
tredje delrapportering 2019. För företag som rapporterar för första gången så finns 
en manual för fullständig rapportering här. 

En användare som ska uppdatera en tidigare inskickad rapport loggar in på mina 
sidor. Under ”mina pågående ärenden”, ”ärenden som kräver komplettering” visas 
de ärenden du har behörighet till och som vid tidigare redovisning angett att 
rapporteringen sker i etapper.  

 
Hela formuläret kommer att vara öppet. Om kontaktpersonen är ny ska den 
uppdateras under fliken företagsregistrering. Eventuella fel från tidigare 
rapportering kan korrigeras. Dock ska inga uppdateringar av ändringar i företagets 
struktur eller energianvändning göras under delrapporteringen. Uppdatering av 
detta kommer att ske vid nästa rapporteringsperiod 2021. Under delrapporteringen 
är det endast två flikar som ska uppdateras. Kostnadseffektiva åtgärder och 
utvärdering.  

När du kommer in i formuläret kan du direkt klicka på dessa flikar för att fylla i 
den uppdaterade informationen. Nya siffror adderas till föregående rapportering. 
Tryck sedan på Spara och Förhandsgranska för att komma till sidan där du skickar 
in rapporten.  

Rapporteringen ska göras senast den 31 mars 2019. 

Saknar du behörighet för de företag som du vill rapportera för, ansöker du om 
behörighet på mina sidor. Kom ihåg att bifoga fullmakt i behörighetsansökan. 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering/lag-och-ratt/ekl/manual-for-rapportering---energikartlaggning-i-stora-foretag.pdf
https://minasidor.energimyndigheten.se/
https://minasidor.energimyndigheten.se/
https://minasidor.energimyndigheten.se/hjalp/behorigheter/
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1 Företagsregistrering 

 

 
Figur 1. Kontaktperson korrigeras vid behov. 

1.1 Kontaktperson 
Har kontaktpersonen ändrats, korrigeras det under fliken företagsregistrering. För 
att gå vidare trycker du på Spara uppe i högra hörnet och går vidare till fliken 
kostnadseffektiva åtgärder. 
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2 Kostnadseffektiva åtgärder 

Under fliken kostnadseffektiva åtgärder ska uppgifter om de åtgärder som har 
identifierats inom den detaljerade energikartläggningen redovisas. Se figur 2. 

 
Figur 2: Översikt av fliken Kostnadseffektiva åtgärder. 

2.1 Besparingspotential 
• Här ska uppgift om beräknad besparingspotential i MWh/år och SEK/år 

redovisas. En fördelning på byggnader, verksamhet och transporter ska 
göras. Se figur 3. 
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• Om den detaljerade energikartläggningen inte är helt klar vid 
rapporteringstillfället lämnas uppgift om den besparingspotential som har 
identifierats och beräknats hittills. 

• Om det totala värdet av besparingspotentialen är 0 finns en fritext ruta att 
fylla i. Motivera varför ni inte identifierat någon besparingspotential.   

 
Figur 3: Besparingspotential i MWh/år och SEK/år som har identifierats inom 
energikartläggningen. 

2.2 Lönsamhetskalkyl 
• Här ska den beräknade investeringskostnaden för de identifierade 

åtgärderna som angavs under rubriken ”Besparingspotential” redovisas. 
Utgå ifrån den beräkningsmetod som har använts i samband med 
energikartläggningen. Se figur 4. 

• Den beräkningsmetod som ni har använt för att beräkna lönsamheten för 
identifierade åtgärder ska anges. Utgå från de fördefinierade alternativen. 
Kryssa i rutan ”Annat” om inget av alternativen passar med den 
beräkningsmetod som ni har använt. Om alternativet ”Annat” väljs ska er 
beräkningsmetod anges i fritextfältet som dyker upp. 
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Figur 4: Ange den beräknade investeringskostnaden för att genomföra de åtgärder som har 
identifierats inom energikartläggningen. Lämna även uppgift om hur investeringskostnaden 
har beräknats. 

2.3 Beslut om genomförande 
• Under den här rubriken ska det lämnas uppgift om åtgärder som har 

identifierats inom energikartläggningen har presenterats i ett 
beslutsunderlag för företagsledningen eller den person/grupp som har 
beslutanderätten. Se figur 5. 

• Om det inte har presenterats några åtgärder i ett beslutsunderlag ska det 
motiveras varför. 

 
Figur 5: Beslut om genomförande av åtgärder. Om det inte har presenterats åtgärder i ett 
beslutsunderlag krävs en motivering varför beslutsunderlag inte har tagits fram och 
presenterats för person/grupp som har beslutanderätt om genomförande. 

• Frågan rörande om det har fattats beslut om att genomföra åtgärder avser 
åtgärder som har identifierats i energikartläggningen. 
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Figur 6: Beslut om genomförande av identifierade åtgärder. 

• Om det har fattats beslut om att genomföra åtgärder krävs att den 
beräknade besparingspotentialen redovisas med en uppdelning på 
byggnader, verksamhet och transporter. Observera att 
besparingspotentialen ska anges i MWh/år samt SEK/år. Se figur 7. 

 
Figur 7: Om det har fattats beslut om att genomföra åtgärder ska besparingspotentialen i 
MWh/år och SEK/år uppdelat på byggnader, verksamhet och transporter redovisas. 
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3 Utvärdering 

Här ska sammanlagt 23 frågor om era erfarenheter från energikartläggningen samt 
erfarenheter och inställning till ert arbete med energieffektivisering besvaras. Se 
översikt av fliken utvärdering i figurerna 8, 9 och 10. I en del av frågorna ska ni ta 
ställning till påståenden/hinder vid genomförandet av energikartläggningen. 

Utgå ifrån verksamheten i alla företag som omfattas av rapporteringen när 
frågorna besvaras. Om hela energikartläggningen inte är klar vid tidpunkt för 
rapporteringen utgår ni ifrån era erfarenheter från den del av energikartläggningen 
som är genomförd till dagen för er rapportering. 
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Figur 8: Översikt av fliken Utvärdering 
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Figur 9: Översikt av fliken utvärdering 
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Figur 10: Översikt av fliken utvärdering 

 

3.1 Erfarenheter från energikartläggning 
• Under den här rubriken ska sju frågor besvaras om era erfarenheter från 

energikartläggning. Se fråga 1-4 i figur 11 och fråga 5-7 i figur 12. 
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• I anslutning till fråga sex och sju finns möjlighet att lämna synpunkter på 
förbättringsmöjligheter eller beskriva vad ni är nöjda med. 

 
Figur 11: Erfarenheter från energikartläggning - frågorna 1-4 

 
Figur 12: Erfarenheter från energikartläggning - frågorna 4-7 

3.2 Genomförandet av energikartläggningen 
• Under den här rubriken följer tre stycken frågor (8, 9 och 10) om arbetet 

med er energikartläggning. Se figur 13. 

• Fråga nio och tio är endast relevant för företag som anlitat eller försökt att 
anlita en certifierad energikartläggare.  
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Figur 13: Genomförandet av energikartläggning - frågorna 8-10 

3.3 Identifierade utvecklingsområden 
• Under den här rubriken följer två frågor (11 och 12) om 

utvecklingsområden. Se figur 14. 

• Fråga 11 avser om ni inom er energikartläggning har identifierat behov 
som ni i dagsläget saknar lösningar på. 

• Fråga 12 rör om ni inom er energikartläggning har identifierat möjligheter 
till innovation. 

 

 
Figur 14: Identifierade utvecklingsområden - frågorna 11 och 12 

3.4 Energieffektiva produkter och tjänster 
• Under den här rubriken ska uppgifter om energieffektiva produkter och 

tjänster besvaras. Se figur 15.  

• Utgå ifrån ert arbete med energikartläggningen när frågorna besvaras. 
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Figur 15: Energieffektiva produkter och tjänster - frågorna 13-15 

3.5 Investeringar för energieffektivisering 
• Här ska frågor om investeringar för att energieffektivisera er verksamhet 

besvaras. Se figurerna 16 och 17. 

• Utgå ifrån ert arbete med energikartläggningen när frågorna besvaras. 

 
Figur 16: Investeringar för energieffektivisering - frågorna 16-19 
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Figur 17: Investeringar för energieffektivisering - frågorna 20 och 21 

3.6 Mervärden 
Här ska två frågor besvaras. 

• En fråga om positiva resultat från energikartläggningen förutom 
energieffektivisering eller sparande av energi, så kallade mervärden. Se 
figur 18. 

• Exempel på mervärden är ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö, bättre 
inomhusklimat, lägre underhållskostnader, mindre generering av avfall, 
ökad försäljning, ökad livslängd på maskiner, mindre arbetsskador, mindre 
sjukfrånvaro o.s.v.  

• Den andra frågan under rubriken mervärden avser om det inom 
energikartläggningen har identifierats negativa effekter som en följd om 
identifierade åtgärder för energieffektivisering genomförs. Se figur 18.  

Negativa effekter definieras här som motsatsen till mervärden (se exempel 
i punkten ovan).  

• Utgå ifrån era resultat av genomförd energikartläggning när frågorna 
besvaras. 

 
Figur 18: Frågor mervärden som ett resultat av energikartläggningen 

 



        Datum 17 (19)  
  2019-01-09 
    

    
 

 

 

• Om ni inom energikartläggningen har identifierat mervärden behöver 
följdfrågor besvaras. Se figur 19. 

• Den första följdfrågan ska besvaras genom att kortfattat beskriva vilka 
mervärden som har identifierats inom energikartläggningen. Använd 
tillhörande fritextfält. 

• Den andra följdfrågan avser om ni har beräknat eller uppskattat det 
finansiella värdet av mervärdena. 

• Om ni inom energikartläggningen har identifierat negativa effekter som en 
följd av att identifierade åtgärder genomförs behöver ni kortfattat beskriva 
vilka typer av negativa effekter som har identifierats. 

 
Figur 19: Frågor om mervärden och negativa effekter (med följdfrågor) som ett resultat av 
energikartläggningen. 
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4 Skicka in 

När formuläret är ifyllt trycker du på förhandsgranska. Om det är några fel i 
formuläret visas dessa i förhandsgranskningen. Klicka på felmeddelandena så 
skickas du automatiskt till det fält/fråga som inte har besvarats korrekt.  

Förhandsgranskningen visar en sammanställning av alla uppgifter som har 
lämnats i formuläret.  

 
Figur 20: När du har tryckt på förhandsgranska kommer vyn där alla uppgifter som har 
fyllts i finns sammanställda. Under rubriken Godkännande skickas sedan formuläret in. 
 

När formuläret är ifyllt och klart för att skicka in ser det ut som i figur 20.  

För att sedan skicka in formuläret klickar du i rutan för PUL(personuppgiftslagen) 
Sedan trycker du på ”skicka in”. Knappen längst ner till vänster. En ruta kommer 
upp med frågan om du är säker. Tryck ja. En bekräftelse visas då webbläsaren.  
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Figur 21. När formuläret är inskickat visas den här bilden i webbläsaren.  
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