
69

Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022

68

54.	Förändrad	definition	av	stora	företag	vid	energikartläggning

Regelverk
Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag
Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag (STEMFS 2014:2)

Mottagare
Miljö- och energidepartementet

Påverkan på företag idag
Enligt lagen om energikartläggning i stora företag ska alla stora företag minst vart fjärde år genomföra 
en energikartläggning utifrån ett antal fastlagda krav. Lagen är en del av Sveriges implementering av 
EUs Energieffektiviseringsdirektiv, där artikel 8 fastlägger att alla företag som inte är att definiera som 
SME-företag ska genomföra energikartläggningar. Ursprungsdirektivet innehåller således endast en 
negation som säger vilka som inte omfattas, och inte explicit vilka som omfattas. Detta gör att medlems-
länderna har implementerat artikeln på olika sätt. Sverige har valt att implementera på striktast möjliga 
sätt, det vill säga att alla företag som på global nivå inte är SME-företag och som har verksamhet i 
Sverige ska genomföra och rapportera energikartläggningar för den svenska verksamheten. Detta gör 
att även företag med färre än 250 anställda i Sverige, och med en omsättning lägre än den som anges 
i lagen åläggs genomföra energikartläggningar om företaget har fler än 250 anställda eller uppfyller 
omsättningskraven globalt. 

Andra länder, t ex Finland, har valt att avgränsa lagstiftningen på sådant sätt att endast företag som 
är stora i en nationell bemärkelse ska omfattas. 

Detta skapar snedvridning mellan SME-företag i Sverige, beroende på ägarstruktur. För SME-företag 
som inte har en stor ägare eller ingår i en stor koncern, finns möjligheten att söka stöd för energi-
kartläggning, genom energikartläggningschecken. För ett företag som i Sverige uppfyller kraven för 
ett SME-företag, men som däremot ägs av ett stort företag eller ingår i en stor global koncern kommer 
enligt lagen om energikartläggning i stora företag att behöva utföra en energikartläggning, utan stöd. 

I den svenska lagstiftningen finns heller ingen gräns på minsta energianvändning för att ett företag 
ska åläggas göra en energikartläggning. Detta gör att även ett företag med mycket liten egen energi-
användning krävs på energikartläggning.

Ansvarig myndighet (Energimyndigheten) har inte möjlighet att få in uppgifter från företag utanför 
Sverige, varför det är en omöjlig uppgift för dem att fullt ut identifiera vilka företag i Sverige som ägs 
av en stor global koncern. Det finns därmed också en rättssäkerhetsaspekt i frågan, eftersom de med 
säkerhet inte kan kontrollera att alla företag som bör omfattas, verkligen följer lagen. Energimyndig-
heten bedömer att ca 1 500 företag borde omfattas i Sverige, men endast knappt 1 100 företag har 
rapporterat in att de omfattas och en utförd energikartläggning. Detta visar på problematiken.

Direktivet trädde i kraft år 2014, och under år 2017 kommer EU-kommissionen att utvärdera medlems-
ländernas implementering av den aktuella artikeln. Svenska regeringen har sagt att man bedömer 
att man gjort den rätta implementeringen, och att t ex den finska implementeringen inte är korrekt. 
Regeringen har därför uttryckt att man inte ämnar ändra den svenska implementeringen förrän ur-
sprungsdirektivet alternativt Kommissionens utvärdering visar att en annan tolkning är acceptabel. 

Energi
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Åtgärdsförslag
Istället för att som i dag definiera ett företags storlek på global nivå, bör ett företags storlek definieras 
på nationell nivå. Endast företag som uppfyller kriterierna för antal anställda samt något av om-
sättningskraven enligt lagen i Sverige bör omfattas av lagstiftningen. Man bör även införa ett tröskel-
värde som anger en minsta energianvändning som företaget ska ha för att omfattas, för att endast 
de som potentiellt har kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder ska omfattas.  

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Genom att begränsa lagstiftningen till företag som är att definiera som stora i Sverige, så minskar 
snedvridningen mellan SME-företag som är fristående och SME-företag som ägs av en internationell, 
stor, koncern som annars måste genomföra kartläggning. 

Den administrativa bördan minskar för de företag som inte når upp till kraven på ett stort företag 
inom Sveriges gränser, eller som har så liten energianvändning att det arbete och de kostnader som 
är behäftade med energikartläggningen och tillhörande rapportering inte bedöms skäliga. Syftet med 
lagstiftningen är att främja genomförandet av kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder, därför 
är det skäligt att de företag som troligtvis har liten energieffektiviseringspotential inte omfattas.
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