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Statens energimyndighets föreskrifter om STEMFS  

energikartläggning i stora företag; 2014:xx  
 
Utkom från trycket  

den  

 

beslutade den 24 november 2014  

 

Med stöd av 10 § i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag 

meddelar Statens energimyndighet följande föreskrifter 
 

Syftet med föreskrifterna 

 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur genomförande och 

rapportering av energikartläggning ska ske enligt lagen (2014:266) respektive 

förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag.  

 

Vidare innehåller föreskrifterna bestämmelser om certifierade 

energiledningssystem och miljöledningssystem samt bestämmelser om certifiering 

av person som får genomföra energikartläggningar enligt lagen om 

energikartläggning i stora företag.  
 
 

Ord och uttryck  

 

2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen om 

energikartläggning i stora företag och förordningen om energikartläggning i stora 

företag.  
 

Energikartläggningens genomförande och innehåll  

 

3 § Energikartläggning ska genomföras av certifierad person som uppfyller de 

krav på kompetens som anges i 9 § 1-14 i dessa föreskrifter i företag som inte har 

ett certifierat energiledningssystem eller miljöledningssystem som innehåller krav 

på energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag. 

  
I företag som har ett certifierat energiledningssystem eller miljöledningssystem 

som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om 



energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras av person 

eller personer som tillsammans uppfyller de krav på kompetens som anges i 9 § 1-

14 i dessa föreskrifter.    

 

4 § Energikartläggningen ska omfatta en övergripande beskrivning av företagets 

totala energianvändning och en mer detaljerad kartläggning av de verksamheter 

eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning. 

Avgränsningar och prioriteringar för energikartläggningen ska göras så att 

kartläggningen ger en representativ bild av företagets totala energianvändning.  

 

5 § Energikartläggningen ska göras enligt internationell ISO-standard, europeisk 

EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande som innehåller krav på 

energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag.  

 

Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnad eller byggnader 

och verksamhet samt transporter för att säkerställa en representativ bild av 

företagets totala energianvändning och identifiera förslag på kostnadseffektiva 

åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändningen. 

 

Rapport avseende energikartläggning  

 

6 § Rapporten avseende energikartläggningen ska göras enligt internationell ISO-

standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande som 

innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning 

i stora företag.  

 
7 § Kostnadseffektiva åtgärder som identifierats och genomförts efter 

energikartläggningen samt åtgärdernas effekter ska dokumenteras i rapporten för 

att möjliggöra uppföljning och utvärdering.   

 
 

Certifierade energiledningssystem och miljöledningssystem  

 

8 § Ett företag som gör energikartläggning inom ramen för ett certifierat 

energiledningssystem eller miljöledningssystem som innehåller krav på 

energikartläggning motsvarande 6 § i lagen om energikartläggning i stora företag 

samt tillhörande föreskrifter ska tillämpa ett certifierat ledningssystem enligt 

internationell ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller 

motsvarande krav.  
 

Kompetenskrav på person som genomför energikartläggning  

 



9 § För att genomföra energikartläggning i enlighet med lagen om 

energikartläggning i stora företag krävs att personen har följande utbildning eller 

erfarenhet:  

 

1. teknisk högskoleexamen och minst tre års erfarenhet av arbete med 

energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning, eller  

 

2. annan naturvetenskaplig högskoleexamen och minst fyra års erfarenhet av 

arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning, eller  

 

3. teknisk utbildning på gymnasienivå eller liknande yrkeshögskoleutbildning 

eller kvalificerad yrkesutbildning och minst fem års erfarenhet av arbete med 

energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning, eller  

 

4. minst tio års erfarenhet av arbete med energieffektivisering och 

energikartläggning eller energiledning.  

 

Personen ska därmed:  

 

5. ha kunskap om att agera på ett oberoende och opartiskt sätt i sitt arbete, 

 

6. kunna leda en energikartläggning i enlighet med dessa föreskrifter och 

tillhörande vägledningar vilket omfattar planering, koordinering, genomförande, 

dokumentering och rapportering, 

 

7. ha förmåga att samla in, analysera och sammanställa information om 

energianvändning samt att utifrån denna information beräkna företagets 

energiprestanda och identifiera kostnadseffektiva åtgärder,  

 

8. ha kunskap om mätning och uppföljning för att kunna analysera data och 

upprätta uppföljningsrutiner samt ta fram lämpliga nyckeltal för uppföljning av 

energianvändningen, 

 

9. ha kunskap om energianvändning och energieffektivisering i byggnad, 

byggnader, verksamhet och transporter i olika typer av företag, 

 

10. ha kunskap om energisystemets och energimarknadernas uppbyggnad samt 

ingående delar i tillräcklig utsträckning för att bedöma hur det kan påverka 

företagets energianvändning och de identifierade kostnadseffektiva åtgärderna,  

 

11. ha kompetens för att kunna redovisa vad olika åtgärdsalternativ innebär för 

företagets energiprestanda, energisystemet samt energisystemets miljö- och 

klimatpåverkan,  

 

12. ha erfarenhet av att kommunicera och förmedla kunskap om 

energieffektivisering och energieffektiviseringsåtgärder,  



 

13. ha kunskap om företagsekonomi och finansieringslösningar för att kunna ta 

fram beslutsunderlag och investeringskalkyler för kostnadseffektiva åtgärder och  

 

14. löpande upprätthålla och utveckla sina kunskaper i energikartläggning och 

energieffektivisering.  

 
 

Certifieringsordning avseende person som ska certifieras  

 

10 § Certifieringsorganet ska kontrollera en persons kompetens enligt 9 § 5-14 i 

dessa föreskifter genom prov. Provet ska innehålla en skriftlig del och en praktisk 

del. 

 

11 § Certifieringsorganet ska efter verifiering av personens utbildning och 

erfarenhet enligt 9 § 1-4 i dessa föreskrifter och vid godkänt resultat på provet 

meddela beslut om certifiering för personen.  

 

Certifieringen gäller för en period om fem år.  

 
12 § Certifieringsorganet ska omgående översända beslut om certifiering eller 

återkallande av certifiering gällande person till Statens energimyndighet. Besluten 

ska innehålla certifieringsnummer, certifikatets giltighetstid, namn på person, 

adressuppgifter och e-postadress samt telefonnummer.  

 

Förändringar avseende nämnda uppgifter ska meddelas Statens energimyndighet. 

Ett sådant meddelande ska lämnas senast 14 dagar efter det att förändringen skett. 

 

13 § Den certifierade personen ska årligen inlämna rapport till certifieringsorganet 

med uppgift om genomförda energikartläggningar och genomförd fortbildning 

avseende ny kunskap inom området enligt 9 § 5-14 i dessa föreskrifter. 

 

14 § För att få ett nytt beslut om certifiering i samband med att gällande beslut om 

certifiering löper ut ska en förenklad kompetensprövning utföras. En förenklad 

kompetensprövning innebär att personen ska ha inhämtat ny kunskap som 

omfattas av 9 § 5-14 i dessa föreskrifter. Endast om särskilda skäl föreligger ska 

en kompetensprövning av sökanden enligt 9 § 5-14 i dessa föreskrifter utföras.  
 

15 § Återkallelse av certifiering kan ske om den certifierade personen erhållit 

certifiering på felaktiga grunder eller har uppvisat allvarliga brister i kompetens. 
   

Kompetenskrav avseende organ som ackrediteras för certifiering  

 



16 § Organ som ska ackrediteras för certifiering ska ha kompetens som motsvarar 

kraven enligt 9 § i dessa föreskrifter och hålla sig informerade om den vägledning 

Statens energimyndighet lämnar avseende energikartläggning i stora företag.  
 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.  

 

På Statens energimyndighets vägnar  

 

 

Erik Brandsma                                        

 

 

                                                                                          Rosita Cederqvist 

 
Information om STEMFS  

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos CM-gruppen.  

Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55,  

fax. 08-505 93 33 99. 

 


