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beslutade den 8 juni 2015.
Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 18 § förordning
(2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning.

Syftet med föreskrifterna
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om energikartläggningens
innehåll, vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband
med begäran om utbetalning av stöd samt vilka uppgifter som ska lämnas
inför uppföljning och utvärdering av stödet.

Ord och uttryck
2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i
förordningen om statligt stöd till energikartläggning.
Följande ord används med den betydelse som här anges:
a) arbetsställe: varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter som är
geografiskt avgränsad och där företaget bedriver stadigvarande
verksamhet samt har anställd personal,
b) djurenhet: samma betydelse som i miljöprövningsförordningen
(2013:251) och
b) energislag: el, fjärrvärme, fjärrkyla, olja, drivmedel, ved, pellets, flis,
gasol och ånga.

Ansökan om stöd
3§

Ansökan om stöd ska undertecknas av behörig företrädare för företaget.

Energikartläggningens innehåll
4 § En energikartläggning ska avse hela företagets verksamhet, inklusive
byggnader och transporter.
I de fall ett företag har ett eller flera arbetsställen som har en slutlig
användning av energi på mer än 0,3 gigawattimmar (GWh) per år kan energikartläggningen istället omfatta valt antal av dessa arbetsställen.
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Energikartläggningen ska omfatta följande:
a) tillförsel och användning av energi för verksamheten, inklusive byggnader och transporter. All använd energi i form av värme, fasta, flytande
eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra energislag ska kartläggas,
b) årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för
respektive energislag samt fördelning av tillförd energi. Tillförd energi
ska fördelas på verksamhetens olika produktionsprocesser samt övriga
processer som till exempel belysning, ventilation, lokalvärme och
transporter samt leveranser till omgivande samhälle och
c) förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende företagets olika
processer.
Förslagen till åtgärder enligt c) ska innefatta en beskrivning av den
föreslagna åtgärden, en bedömning av den årliga besparingspotentialen per
åtgärd uttryckt i MWh och kronor, kostnad för genomförande av åtgärden och
en företagsekonomisk kalkyl som är ändamålsenlig i förhållande till
åtgärdens art.

Rapport från energikartläggningen
5 § Energikartläggningens resultat ska redovisas i en rapport med följande
separata delar:
a) en sammanfattning som inkluderar en översikt av energianvändningen,
uttryckt i MWh och kronor, dess fördelning i verksamheten och förslag
till åtgärder,
b) en inledning som beskriver energikartläggningens bakgrund och syfte,
omfattning och avgränsningar, metod och antaganden för genomförande
samt uppgifter om den kartlagda verksamheten som kan antas ha stor
betydelse för energianvändningen,
c) en redovisning av den årliga energianvändningen per energislag enligt 4 §
tredje stycket a),
d) en redovisning av tillförd energi och dess fördelning i verksamheten
enligt 4 § tredje stycket b) och
e) åtgärdsförslag enligt 4 § tredje stycket c) med tillhörande analys och
beskrivning av åtgärdsförslaget.

Energiplanens innehåll
6 § En energiplan ska innehålla följande baserat på resultatet av energikartläggningen:
a) åtgärder som företaget har för avsikt att genomföra,
b) bedömd årlig energibesparing per åtgärd, angiven i MWh och kronor,
c) uppgifter om planerade tidsperioder för genomförande av åtgärder och
d) uppgifter om kostnad för genomförande av åtgärder samt en företagsekonomisk kalkyl.

Stödberättigande kostnader
7 § Vid beräkning av stödberättigande kostnader ska kostnad för eget arbete
med energikartläggningen beräknas uppgå till 600 kr per timme. För timkostnaden tillkommer sociala avgifter. I timkostnaden ingår inte mervärdes-
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skatt. Kostnader för anlitade konsulter ska utgöras av fakturerad kostnad utan
någon form av omkostnadspåslag.
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Begäran om utbetalning av stöd
8 § En begäran om utbetalning av stöd ska vara undertecknad av behörig
företrädare för företaget.
En begäran om utbetalning av stöd ska innehålla energikartläggningsrapport, energiplan och ekonomisk redovisning. Ekonomisk redovisning ska
ske på det sätt Statens energimyndighet anger och ska innefatta fakturaunderlag samt i förekommande fall redovisning av företagets egen personalkostnad
för arbete med kartläggningen.

Uppföljning och utvärdering
9 § Stödmottagare ska till Statens energimyndighet redovisa vilka åtgärder
för energieffektivisering som företaget har genomfört och uppnådd energibesparing per åtgärd angiven i MWh.
Denna redovisning ska göras senast två år från tidpunkten då energiplanen
enligt Statens energimyndighets beslut senast ska vara fastställd.

Undantag
10 § Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge
avvikelser och undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan
om undantag görs skriftligen hos Statens energimyndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juni 2015.
2. När dessa föreskrifter träder i kraft upphävs Statens energimyndighets
föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning,
STEMFS 2010:2.
3. De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Kristin Jonson
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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.
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