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Industriföretagen blir hela tiden effektivare 
– Hur kan vi tillsammans nå ännu längre?

Lagar, direktiv Höga kostnader/Risk

InvesteringskriterierKostnadsbesparingar

Marknadskrav Organisatoriska                                                                                                              

hinder
Image

Resursbrist

Eldsjäl
Outvecklad teknik

Koncernkrav
Krav saknas i målbild

Ledningens engagemang Otillräcklig kunskap

• Var finns möjligheterna att stimulera?

Var är de mest kostnadseffektiva?

HinderDrivkrafter



”Energy efficiency first” i Sverige

100 procent 

förnybar 

elproduktion till 

2040

50 procent 

effektivare 

energianvändning 

till 2030 jämfört 

med 2005

Energipolitikens grundpelare

70 procent mindre 

utsläpp från 

transporter 2030 

jämfört med 2010

Inga nettoutsläpp 

av växthusgaser 

till 2045



- Erfarenheter

- Energikartläggning

- SMF

- Energisteget

- Produktion i Världsklass - Sektorsstrategier

Axplock



Tio år med PFE: 
Styrmedel och ledarskap är viktigt!

Eleffektivisering

(10 %)



Hur få företagen upp i trappan?

Uppmärksamhet

Kunskap

Önskad attityd

Önskat 
beteende

Vidmakthållet 
beteende

Information
Begränsad 
kännedom om 
energianvändningen 

Kunskap om 
energianvändningen
(t.ex. kartlagt)

Strukturerat 
arbetssätt / 
ledningssystem

ENERGIFRÅGAN EJ PRIORITERAD 
AV LEDNINGEN

ENERGIFRÅGAN PRIORITERAD
AV LEDNINGEN
Staten visar ledarskap

I Affärsplanen
Integrerat i 
verksamheten 

Innovativa
Företag
- leverantörer
- in-house
- kunder
Lokalt samarbete
Cirkularitet



Från kartläggning till strategier

Energisteget
NR-program

Energikart-
läggningslag 

och SMF-stöd

50 %
2030



Energikartläggningslagen, stora företag

• Syfte1 §: att främja förbättra energieffektivitet

• Kartläggning vart fjärde år  möjlighet att dela 

upp under perioden 2020-2023

• Periodisering bidrar till bättre utförda 

energikartläggningar

• Positivt för certifierade energikartläggare och 

företag med (energi)ledningssystem

• Mål att företagen ska vilja arbeta aktivt med 

energieffektivisering

4-årsperioder 
Systematiskt arbete 

med 
energieffektivisering

Verksamhet 1

Verksamhet 2

Verksamhet 3

Verksamhet 4



EM har tillsynsansvar för EKL

• Detaljerad tillsyn: 30 företag per år, externa 

certifierade kartläggare och 5 platsbesök per år

• Identifiera stora företag som ej rapporterat

• Möjlighet till föreläggande med vite

- har behövt genomföra 1 föreläggande med vite

• Tillsyn efterfrågas av företagen, ger legitimitet till lagstiftningen

• Samarbete med Naturvårdsverket om Energihushållningsplan



Pågående vägledningsarbete
• Vägledning, material, utbildning, webbinarium

• Projekt Incitament för energieffektivisering

- 2016-2019 - 72 miljoner kronor

- 19 länsstyrelser - Metodstöd, filmer

www.energimyndigheten.se/miljobalken energimyndigheten.se

/jordbruk



Företagets energitrappa

Självskattning
Branschvisa vägledningar Åtgärdsplaner

LCC

Goda exempel -

filmer

Tillsynsvägledning
EKL – Guide för 

implementering av åtgärder



Aktiv kommunikation, EKL

• 2015

– 40 möten och WS

– Ca 1300 deltagare

• 2016 

– 32 möten

– Ca 1300 deltagare

• 2017

– 10 workshops

– Ca 250 deltagare

• 2018

– 9 möten och WS

– Ca 250 deltagare

• 2019 

– 10 WS 

• Utöver dessa möten har 

vi även haft 10 -20 

möten/år med olika 

branschorganisationer 

och enskilda företag



Vägledningar - befintliga

 Så avgör du om verksamheten 

omfattas av lagen – 2015

 Så kan företaget avgränsa och 

prioritera för att få fram en 

representativ bild av 

energianvändningen – 2015

 Branschvisa vägledningar för 

energikartläggning - 2016

• Industri 

• Bygg, Anläggning och 

Installation

• Handel 

• Fastigheter 

• Transport

• Energibolag 

 Så gjorde vi - exempel på 

energikartläggning - 2017

• Energikartläggning i två fiktiva 

företag som ger inspiration 

och vägledning för arbetet 

med energikartläggning. 

- handelsföretag 

- tillverkande industri.

• Guide för genomförande av 

energieffektiva åtgärder - 2017

• Vägledning för samordning av EKL 

och Energideklaration - 2018

 

 
Vägledning för Energibolag till lagkravet 

för 
”Energikartläggning av stora företag” 

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 

2015-09-18 Utförd av: Navic energipartner AB 

Per Lindh och Martin Schultz 



Regeringen har anslagit 25 Mkr 2018, 40 Mkr 2019 och 40 (60) Mkr 2020

Projekteringsstöd
● Företag kan ansöka om bidrag, 50% för en fördjupad projektering 

eller studie av energieffektiva åtgärder

Investeringsstöd
● Företag kan ansöka om bidrag, 30% av merkostnaden för att 

investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den 

lagstadgade energikartläggningen

Energisteget 2018 - 2020



Resultat

Energikartläggningslagen 
Total: 188 TWh (> 50%). Industri 147 TWh

– Definierade åtgärder: 7 TWh (+?)

Energisteget
– Investering: 178 GWh 

– Projektering: 470 GWh

Produktion i Världsklass
– Aktörsdialoger och förstudier

Byggnader
9 %

Verksamhet

82%

Transporter
9%



Sektorsstrategier, Energieffektiv’smål 2030

• “Resurseffektiv energianvändning”

Företag och samhälle i systemsyn

• Definiera framgångsfaktorer 

tillsammans

• Genomföra nödvändiga 

förändringar

• Långsiktighet

• Påtala för regeringen om ytterligare 

insatser och åtgärder krävs

Utveckling 
av strategier

Strategiska 

områden

Avgörande

frågor 

Förslag till 

åtgärder 

Åtgärder

genomförs

Plan för 

genomförande

Nuläge





Energieffektiviseringsnätverk
- Små och medelstora företag

1. öka sin kunskap om energi

2. effektivisera sin energianvändning

3. fortsätta driva sitt energiarbete på egen hand



Metod för att uppnå önskade effekter

20 lst och EK driver 34 nätverk med totalt ca 270 

aktiva SMF-företag från olika branscher.

• Gemensamt stöd i form av 

nätverksträffar

• Individuellt stöd i form av konsulttid

• Eget arbete i företagen



Stöd i alla steg i företagens förändringsresa

2016 2017 2018 2019 2020

Gå med i 

nätverk

Formulera 

energipolicy 

och mål

samt ta fram 

handlingsplan

Kunskapshöjande 

insatser och 

genomföra 

energikartläggning

Genomföra 

åtgärder och 

följa upp

Ständigt 

förbättra 
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Energiforskning



Stor bredd av verktyg för energiomställningen

• Grundforskning

• Tillämpad forskning

• Pilot och demonstration

• Affärsutveckling

• Spridning och marknads-

utveckling

• Plus kontinuerlig feedback 

och utveckling



Kom gärna in med förslag

Thomas Björkman

Energimyndigheten

Thomas.bjorkman@energimyndigheten.se

Tack och fråga:
- Hur blir vi bättre tillsammans?


