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Remissyttrande över Statens energimyndighets föreskrifter om 
energikartläggning i stora företag. 
 
SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE 
Skogsindustrierna har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade förslag till 

föreskrifter, nedan finner ni våra synpunkter: 

 
SAMMANFATTNING 

 Skogsindustrin anser att bra effektiviseringsarbete bedrivs genom ledningssystem 

och strukturerat arbetssätt, störst nytta uppstår då det är företagets egen 

kompetens som utför kartläggning etc. 

 De krav som ställs på energikartläggningen/energikartläggaren måste 

harmonisera inom EU. Samma resurser och rapporter måste kunna användas av 

företag med verksamhet i olika medlemsstater.  

 Föreskrifterna måste specificera vad som avses med ett företag. En enhet inom en 

större koncern som uppfyller kravet bör vara definitionen av ett företag. 

 Föreskrifterna bör förtydligas gällande kraven på de företag som har ELS/MLS, 

vare sig personkrav enl. 9 § eller krav på oberoende enligt förordningens 7 § 

gäller dessa företag.  

 De personkrav som ställs i föreskrifternas 9 § är för omfattande och måste 

omarbetas. Det är inte rimligt att det är en person som utför hela kartläggningen, 

även detta måste omformuleras.  

 Skogsindustrierna föreslår att sista meningen i föreskrifternas 7 § stryks. 

 Den standard som föreslås gälla för utförande och rapportering av kartläggningen 

(SS-EN 16247-1:2012) lämpar sig inte för företag som har ELS/MLS. 

Skogsindustrierna föreslår därför att rapportering och kartläggning ska utföras 

enligt SS-EN ISO 50001:2011. 

 

GENERELLA SYNPUNKTER 
Den svenska skogsindustrin ser effektiv energianvändning som en förutsättning 

för konkurrenskraft och resurseffektivitet. Den absoluta majoriteten av 

anläggningarna inom massa- och pappersproduktion har infört Miljö- eller 

Energiledningssystem (MLS eller ELS), detta gäller även för stora sågverk. 

Arbetet genom ledningssystem sker strukturerat och effektivt och är något som 

industrin gärna förordar. Det är också därför Skogsindustrierna i tidigare 

remissyttranden kring EUs Energieffektiviseringsdirektiv varit positiva gällande 

artikel 8 (Energikartläggning i stora företag). För att intentionen med artikel 8 inte 

ska gå förlorad är sättet på vilket implementeringen i svensk lag sker avgörande.  



 
 

 
 

HARMONISERING INOM EU 
Eftersom kravet på Energikartläggningar i stora företag gäller samtliga EUs 

medlemsstater, och eftersom Skogsindustriernas medlemsföretag i Sverige har 

anläggningar i flera andra EU-länder är det viktigt att implementeringen av 

direktivet sker på ett harmoniserat sätt. Svenska stora och internationella företag 

måste kunna utföra energikartläggningen på samma sätt, med samma rapportering 

och genom att använda samma resurser i alla EUs olika medlemsländer. Det är 

svårt att ur föreskrifterna utläsa att detta kommer vara möjligt, eller ens om det är 

en ambition från Sveriges sida. 

 

GRÄNSEN FÖR ETT FÖRETAG 

Det bör tydligt i föreskrifterna framgå vad som menas med ”företag”. 

Definitionen av stort företag finns i direktivet och baseras där på antal anställda 

och ekonomiska nyckeltal. Om företag ska räknas i relation till enskilda 

organisationsnummer eller läggas ihop i koncerner är oklart. I förarbetena till den 

svenska lagstiftningen anges att om kartläggningskravet omfattar ett företag som 

är en koncern så ska kartläggningen omfatta all verksamhet inom koncernen. 

Förslaget innebär också att mindre företag som ingår i internationella koncerner 

omfattas av kartläggningskravet. Det finns en risk att detta kan vara svårt att 

hantera för små företag och eventuellt också konkurrenssnedvridande. Likaså är 

det oklart hur koncerner som har anläggningar i olika länder ska hantera kraven. 

Eftersom lagen om energikartläggning i 4 § hänvisar till företag som har ett MLS 

eller ELS så anser Skogsindustrierna att det är den typ av enhet som har 

certifierade ELS eller MLS som borde avses med företag. Av detta följer att en 

koncern kan innehålla flera ”företag” och att det är för varje sådant ”företag” som 

kartläggning ska genomföras om ”företaget”, dvs enheten själv uppfyller kriteriet 

på omsättning och antal anställda. En koncern som tex. StoraEnso, SCA eller 

Holmen har MLS/ELS för alla enheter med stor energianvändning var för sig, 

men inte för koncernen som helhet och ofta inte heller för enheter med låg 

energianvändning som huvudkontor, försäljningskontor etc.  

 

FÖRTYDLIGANDE KRING FÖRETAG SOM HAR ELS/MLS 
Föreskrifterna behöver förtydligas vad gäller kraven på de företag som har Energi- 

eller Miljöledningssystem. Föreskrifterna hänvisar till lagen och det går att utläsa 

att vare sig personkraven eller kraven kring oberoende (som finns att läsa i 

förordningen) gäller de företag som har certifierade ELS/MLS, detta bör 

formuleras tydligare direkt i föreskrifterna.  

 
FÖR OMFATTANDE PERSONKRAV 
Kraven på den person som ska utföra energikartläggningar i företag som inte har 

MLS/ELS är väldigt omfattande (9 §). Implementering av 

Energieffektiviseringsdirektivets artikel 8 ställer inte denna typ av mycket 

långtgående krav på personlighet och kompetens. Skogsindustrierna har svårt att 

se att det finns tillräckligt många personer som uppfyller samtliga krav i 9 § för att 

energikartläggningen ska kunna utföras för den andel av de totalt 1500 företagen 

som berörs av lagstiftningen och som inte har Energi- eller Miljöledningssystem 

före den 5 december 2015.  



 
 

 
 

I 15 § sker en felaktig hänvisning till förordningens 7 §. I föreskrifternas 9 § står 

att personkraven gäller företag som INTE har MLS/ELS (dvs som ska göra 

energikartläggning enl. 3 och 5 §§ i lagen). I förordningens 7 § ställs krav på 

oberoende som gäller den person som ska utföra energikartläggning i företag som 

INTE har MLS/ELS. Trots detta hänvisar föreskrifternas 15 § till förordningens 7 

§ när det gäller kompetens för person som ska genomföra kartläggning via ELS 

eller MLS. Skogsindustrierna föreslår att sista meningen i föreskrifternas 7 § 

stryks. 

 
UTFÖRANDE OCH RAPPORTERING 
I föreskrifterna 5 och 6 § § specificeras att energikartläggningen ska göras och 

rapporteras i enlighet med kraven i standarden SS-EN 16247-1:2012. Denna 

standard styr hårt både hur energikartläggningen skall genomföras och hur 

rapporten skall läggas upp. Standarden ser vidare ut att vara utformad för företag 

som tar in extern energikartläggare som sedan skall göra en så komplett rapport 

som möjligt till företaget. Det passar mindre bra när uppföljning av 

energiförbrukning och arbete med energibesparingar är ett kontinuerligt arbete. 

Skogsindustrierna anser därför att utförande och rapportering av 

energikartläggningen ska ske i enlighet med standarden för energiledningssystem 

(SS-EN ISO 50001:2011).  

 
KOSTNADER 
Skogsindustrierna uppfattar att de kostnadsbedömningar som gjorts av 

Energimyndigheten för det merarbete som efterföljandet av lagen om 

energikartläggningar i stora företag i enlighet med förordning och föreskrifter är 

grovt underskattade. Myndigheten bedömer att enbart det administrativa arbetet 

med uppgiftslämning och dokumentation för ett energiintensivt företag kommer 

uppgå till några manveckor, om detta avser arbetet per anläggning blir kostnaden 

för en större koncern säkert 5 - 10 ggr så hög. 

Även om kostnaderna som Energimyndigheten uppskattar skulle stämma skulle 

det för ett större sågverk med flera olika typer av enheter handla om 

totalkostnader om 1,5-3 miljoner kronor vilket är orimligt.  Skogsindustrierna 

föreslår därför att energikartläggningen för den typ av koncern där man vid flera 

olika enheter utför samma typ av produktion ska kunna göras på ett förenklat sätt. 

Ett förslag är att man gör en grundlig kartläggning på en av anläggningarna och 

sedan använder sig av den som ”mall” för övriga anläggningar. 
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