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Om detta dokument 

Detta dokument är ett informationsmaterial och ersätter inte de krav som finns i 

lag, förordning och föreskrift om energikartläggning i stora företag. Om detta 

dokument innehåller uppgifter som strider mot lagstiftningen så gäller alltid de 

skrivningar som finns i lag, förordning och föreskrift före uppgifterna i detta 

dokument. 

Detta dokument kommer att uppdateras löpande vartefter vi får in frågor kring 

Energikartläggning i stora företag. Om du inte hittar svaret på din fråga här, är du 

välkommen att höra av dig till infoekl@energimyndigheten.se. 

Detta dokument är en del av det informationsmaterial som finns kring 

lagstiftningen. Webbsidan och nyhetsbrevet är ytterligare kanaler där information 

ges ut. 

Definition av stora företag 

Vilka företag omfattas? 

Kravet på att genomföra en energikartläggning omfattar alla stora företag, oavsett 

bransch och storlek på energianvändning. 

Med stora företag menas företag som: 

- sysselsätter fler än 250 personer och  

- har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller 

- en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.  

Det är det senast godkända räkenskapsåret som avses. 
 

Observera att, beroende på hur relationen mellan bolagen ser ut, även länkade 

företag kan räknas in när bedömningen avseende företaget görs. Om företaget som 

helhet är ett stort företag enligt definitionen är utgångsläget att hela verksamheten 

ska kartläggas.  

För mer info om hur man avgör om ett företag kan klassas som litet eller 

medelstort se gärna: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf 

Hur definieras ”företag”? 

Ett företag är varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk 

verksamhet.  

Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor 

eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs 

utan vinstsyfte. Även offentliga verksamheter kan räknas som företag. 

mailto:infoekl@energimyndigheten.se
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf
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Omfattas även kommunal verksamhet? 

Ja, även stat, kommuner och landsting kan räknas som företag om verksamheten 

uppfyller kriterierna i definitionen av stora företag. Myndighetsutövning och icke-

ekonomisk verksamhet ska inte räknas som företagsverksamhet. 

Vi har verksamhet även i andra länder, omfattas den av lagen och vilket lands 
lagstiftning ska tillämpas? 

Ja, om verksamheten bedrivs inom EU omfattas den av 

Energieffektiviseringsdirektivets krav på genomförande av energikartläggning. 

Om ett företag har verksamhet i olika medlemsstater så kommer de också att 

hanteras av olika nationella lagstiftningar dvs. de omfattas av den lag som gäller i 

det land anläggningen är lokaliserad.  

Gränsdragning och omfattning av energikartläggningen 

Ska hela företagets energianvändning kartläggas? 

Energikartläggningen ska ge en representativ bild av företagets totala 

energiprestanda och leda till att möjligheter till energieffektivisering identifieras. 

Vad som är en representativ bild skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

verksamhet som kartläggs.  

I kommissionens tolkningsdokument anges att en energikartläggning exempelvis 

kan omfatta samtliga anläggningar på ett företag inklusive alla system som 

använder energi eller pannanläggningen, en eller flera produktionslinjer eller 

företagets kontor, fordonspark eller interna transportsystem. Det anges vidare att 

besiktningarna kan ha olika detaljnivå, till exempel beroende på om resultaten 

måste vara tillräckligt exakta för att kunna utgöra underlag för investeringsbeslut, 

eller om det är nödvändigt att besöka en andel av liknande anläggningar inom 

samma företag. Kommissionen framför dock att friheten att anpassa både 

omfattning, gränsdragning och detaljnivå inte får komma i konflikt med kravet på 

att göra en representativ bedömning av den totala energiprestandan och att 

identifiera och prioritera möjligheter till energibesparing.  

Vi har redan krav på oss att göra energideklarationer av våra fastigheter. 
Behöver vi ändå göra en kartläggning utifrån Lag om energikartläggning i stora 
företag? 

Ja. Eftersom en kartläggning enligt Lag om energikartläggning i stora företag är 

bredare i sin kravspecifikation och omfattning. Genom att energikartläggningarna 

t.ex. ska inkludera verksamhetsenergi och transporter så är enbart en 

energideklaration inte tillräckligt för att uppfylla lagens krav. Även tidsintervallet 

på när deklaration respektive kartläggning ska vara gjorda skiljer sig åt då 

deklarationerna är giltiga i tio år medan kartläggningen ska göras vart fjärde år. I 

prop. 2013/14:174 anges att det inte är möjligt att genom reglering medge några 

undantag eller samordna kraven. Varje företag som berörs av de båda regelverken 

får ta ställning till vilka samordningsmöjligheter som finns och försöka utnyttja 

dessa på bästa sätt. Samma synsätt bör gälla i fråga om obligatorisk 

ventilationskontroll. 
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Vi har en mängd olika butikslokaler med likartad verksamhet och 
energianvändning, måste vi göra energikartläggning med platsbesök i alla 
lokaler? 

Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnader och verksamhet. 

Avsteg från kravet får endast göras om energikartläggningen ändå ger en 

tillförlitlig bild av företagets totala energianvändning.  

Exempel på när ett sådant avsteg skulle kunna göras är om företaget har 

likvärdiga byggnader inom sitt eget fastighetsbestånd där det är möjligt att 

kartlägga ett urval av beståndet och resultatet från denna kartläggning är 

repeterbart på resterande bestånd. Avsteg från kravet på platsbesök ska 

dokumenteras och motiveras i rapport avseende energikartläggning. 

Vi har ett antal mindre, lokala kontor kopplat till vår verksamhet. De står för en 
liten del av företagets totala energianvändning, måste de inkluderas i 
energikartläggningen? 

Ja, de ska ingå i den övergripande beskrivningen av företagets totala 

energianvändning. Om de mindre verksamheterna inte utgör en betydande del av 

företagets totala energianvändning behöver de däremot inte kartläggas på en 

detaljerad nivå om energikartläggningen ändå kan ge en representativ bild av 

företagets totala energianvändning.  

Vårt företag hyr lokaler av en mindre fastighetsägare, måste vi kartlägga lokaler 
som vi inte själva äger? 

Nej, ni är enbart skyldiga att kartlägga de delar av verksamheten som ni har 

rådighet över. Vi rekommenderar dock att ni samarbetar med er fastighetsägare 

för att få en helhetsbild av er energianvändning.  

Vi är ett stort fastighetsbolag som hyr ut lokaler till ett annat stort företag. Vem är 
ansvarig att kartlägga lokalerna? 

Som fastighetsägare har ni ansvar för att kartlägga lokalernas energianvändning. 

Hyresgästen ansvarar för energikartläggning av verksamhetsenergin. 

Grundprincipen är att den som har rådighet över energianvändningen också har 

ansvaret att kartlägga denna.  

Vi rekommenderar dock ett samarbete mellan hyresgäst och fastighetsägare för att 

få en helhetsbild av energianvändningen. 

Rapporten från kartläggningen 

Hur ska rapporten från energikartläggningen utformas? 

Se föreskrift (enligt standard eller motsvarande). Energimyndigheten ska i 

samband med uppföljning och utvärdering begära in uppgifter om total 

energianvändning för byggnader, verksamhetsenergi och transporter, uppgifter om 

förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att 

effektivisera energianvändningen. Det är därför viktigt att dessa uppgifter finns 

tillgängliga i rapporten. 
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Kommer rapporten från energikartläggningen att begäras in av 
Energimyndigheten? 

Nej, rapporten som helhet kommer inte att begäras in till Energimyndigheten. 

Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från 

kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna 

avser. Energimyndigheten kommer att begära in uppgifter från rapporten i 

samband med tillsyn, uppföljning eller utvärdering via ett rapporteringsförfarande 

och kan även komma att titta på kartläggningsrapporten i sin helhet i samband 

med tillsynsbesök. 

Transporter 

Hur hanteras transporter? 

Om transportverksamheten är fristående från ert bolag (dvs. inte kan klassas som 

länkat eller partnerföretag till moderbolaget) utan enbart utgörs av en tjänst eller 

servicefunktion som ni köper in behöver den inte inkluderas i kartläggningen. 

Den särskilda europeiska standarden för energikartläggningar av transporter kan 

utgöra en användbar vägledning.  

Vad inkluderas i begreppet transporter? Interna transporter, persontransporter, 
delade transporter, tjänstebilar, transport av produkter? 

De transporter som företaget har rådighet över ska inkluderas i kartläggningen. 

Exempelvis kommer interna transporter i de flesta fall att inkluderas medan 

persontransporter till och från arbetet normalt sett inte inkluderas. 

Tidplan, uppgiftslämnande och uppdatering av energikartläggningen 

Det är ont om tid till den 5 december 2015hur hanterar vi det? 

Vi är medvetna om detta och Energimyndigheten planerar att genomföra den nya 

lagen som en process i tre steg. Det första steget innebär att företag senast den 5 

december 2015 ska ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka 

delar av verksamheten som ska energikartläggas. Det andra steget innebär att 

företagen ska rapportera att de kontrakterat certifierad kartläggare och att alla 

relevanta underlag för att planera och genomföra kartläggningen har tagits fram.  

Sedan, i det tredje steget ska själva energikartläggningen rapporteras in till 

Energimyndigheten.  

Kan vi använda oss av en kartläggning som är x år gammal?  

Ja, om den gjorts efter direktivets ikraftträdande (4 december 2012) och uppfyller 

de krav som finns i lag och tillhörande föreskrifter. Detta är i praktiken svårt 

eftersom en certifierad energikartläggare måste göra energikartläggningen och det 

finns inga certifierade kartläggare på plats ännu.  

Tiden för fyraårsperioden räknas från datumet då energikartläggningen gjordes, 

om den är gjord efter 4 december 2012.  
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När ska vi lämna in uppgifter till Energimyndigheten? 

Vi kommer att begära in uppgifter i samband med rapportering i de tre stegen (se 

ovan) samt vid tillsyn, uppföljning och utvärdering. Tidpunkten för den första 

rapporteringen, där företaget bara ska rapportera om de omfattas av lagen samt 

hur de har tänkt göra avgränsningar för kartläggningen, är 5 december 2015. 

Tidpunkten för steg två och steg tre, då själva kartläggningen ska vara gjord, 

kommer att meddelas av Energimyndigheten inom kort. 

Vad händer om vi inte genomför kartläggningen i tid? 

Rapporteringen av genomförandet kommer att ske i tre steg, vilket ger företag 

möjlighet att hinna göra en kvalitativ kartläggning. Om företagen har problem vid 

något av rapporteringstillfällena så ska de kontakta Energimyndigheten.  

Har Energimyndigheten möjlighet att utkräva sanktioner? 

Ja. Energimyndigheten har möjlighet att öppna tillsyn och vid vite förelägga 

företag att genomföra energikartläggning och att lämna uppgifter. Vitesbeloppet 

kommer att beräknas som en procentandel av företagets omsättning.  

Kartläggningen ska göras vart fjärde år. Måste hela kartläggningen göras om 
eller kan man mer se det som en uppdatering av den befintliga kartläggningen?  

Som lagen är formulerad ska kartläggningen göras vart fjärde år. Dock kommer 

givetvis tidigare kartläggning att ligga till grund för nya kartläggningar och 

tidigare uppgifter kan då revideras med hänsyn till förändringar i verksamhet och 

energianvändning.  

Uppgiftslämnande i multinationella företag 

Ska svenska anläggningar lämna uppgifter till svenska myndigheter och t.ex. 
tyska anläggningar till tyska myndigheter (även om de finns inom samma 
företag)? 

Ja. 

Om ett företag har flera olika anläggningar/bolag i samma land, ska 
uppgiftslämnande då göras gemensamt på koncernivå för samtliga anläggningar 
eller uppdelat?  

Energimyndigheten att kommer vilja ha in uppgifter för koncernen som helhet 

Själva energikartläggningarna ska dock fortfarande göras och användas på 

relevant detaljeringsnivå inom företaget eller koncernen. 

Certifierad energikartläggare 

Vad innebär kravet att kartläggningen ska göras av en certifierad 
energikartläggare? 

Kartläggningar som inte görs inom ramen för ett certifierat energi- eller 

miljöledningssystem ska göras av en certifierad kartläggare. Kraven på den 

certifierade kartläggaren finns i föreskriften. 
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Var kan jag få information om vilka certifierade energikartläggare som finns? 

På Energimyndighetens webplats kommer det finnas en sammanställning över 

certifierade kartläggare.  

Får kartläggaren ta hjälp av företagets egna experter? 

Ja, men det är kartläggaren som är ytterst ansvarig för kvaliteten på 

kartläggningen och att den genomförs i enlighet med krav i lag och föreskrifter.  

När kommer det finnas certifierade energikartläggare på plats? 

Det vet vi inte med säkerhet än. Energimyndigheten samarbetar med Swedac och 

certifieringsorgan för att ta fram certifieringssystemet. Detta är dock en lång 

process där vi hoppas att det kommer att finnas marknadsaktörer som både 

kommer vilja certifiera energikartläggare och vilja bli certifierade 

energikartläggare. 

Ledningssystem och interna experter 

Vad är fördelen med att ha ett certifierat energi- eller miljöledningssystem jämfört 
med att göra en fristående kartläggning? 

Fördelen i relation till lagen är att företaget får möjlighet att använda intern 

expertis för att genomföra energikartläggningen.   

Vi har redan ett certifierat energiledningssystem som innehåller en kartläggning, 
räcker det med en kartläggning enligt kraven i ISO 50001 eller behöver vi göra 
något ytterligare? 

Ja, kraven i ISO 50001 är tillräckliga.  

Vilken roll har ledningssystemsrevisorn i förhållande till lagen? 

Ledningssystemsrevisorn kan kontrollera att kartläggningen har genomförts i 

enlighet med lagens krav. 

Vilka krav ställs på den interna experten? 

Den interna experten ska uppfylla de kompetenskrav som finns i föreskriften. 

Dock behöver de inte personcertifieras. Kompetenskraven kan även inom 

företaget uppfyllas av en grupp som tillsammans har all kompetens som behövs.   

Rapportering och uppgiftslämnande 

Kommer vi vara tvungna att skicka in energikartläggningsrapporten till 
Energimyndigheten? 

Nej, rapporten som helhet kommer inte att begäras in till Energimyndigheten. 

Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara rapporten och övriga uppgifter 

från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna 

avser. Energimyndigheten kommer att begära in uppgifter från rapporten i 

samband och kan även komma att titta på rapporten i sin helhet i samband med 

tillsyn. 
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Hur kommer uppgifter om vår energianvändning att hanteras hos myndigheten? 

Uppgifterna kan komma att användas exempelvis vid en samhällsekonomisk 

utvärdering. Uppgifterna kan även komma att lagras för historisk analys samt 

uppföljning. 

När ska rapportering ske? 

Datum för rapportering av första steget, där företaget ska rapportera om de 

omfattas av lagen samt hur de har tänkt göra avgränsningar för kartläggningen, är 

5 december 2015. 

Vilka uppgifter ska lämnas in? 

Energimyndigheten ska i samband med uppföljning och utvärdering begära in 

uppgifter om total energianvändning för byggnader, verksamhetsenergi samt 

transporter, uppgifter om förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara 

energi som för att effektivisera energianvändningen och andra uppgifter som 

behövs för uppföljningen och utvärderingen. 

Tillsyn och sanktioner 

Vem är tillsynsmyndighet? 

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet. 

Hur kommer lagefterlevnad att kontrolleras? 

Lagens efterlevnad kommer att kontrolleras genom uppföljning, utvärdering och 

tillsyn. 

Alla företag som faller under lagens krav behöver rapportera in uppgifter till 

Energimyndigheten. 

Vid tillsyn ska företagen på Energimyndighetens begäran lämna de upplysningar 

och de handlingar som myndigheten behöver för tillsynen. 

Enligt propositionen till den nya lagen bör tillsynen omfatta kontroll av att en 

energikartläggning har utförts, oberoendet hos den certifierade personen, liksom 

att kartläggningen har utförts på det sätt som reglerna anvisar, kontroll av att 

erforderliga energilednings- och miljöledningssystem innehållande erforderlig 

energikartläggning finns. 

Vad är sanktionerna om man inte genomför energikartläggningen?  

Energimyndigheten får besluta om de förelägganden för företagen som behövs för 

tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite. 

Vilka vitesbelopp kan utkrävas?  

Vitesbelopp bestäms till en viss procentsats av ett företags omsättning under viss 

tid. 

 


