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Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga
förvaltningen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som anges i bilagan att, t.o.m.
den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom
den statliga förvaltningen.
De av myndigheterna som har tio eller fler anställda ska senast den 15:e
dagen varje månad eller, om denna dag infaller på en lördag eller söndag,
nästa vardag, till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) redovisa
mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna
inom Sverige. Den första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista
i april 2023. Myndigheterna ska vid redovisningstillfället i oktober 2022 även
redovisa mängden köpt el i september 2018. För de myndigheter som
använder mer än en lokal får redovisningen, efter dialog med
Energimyndigheten, begränsas till att endast avse ett representativt urval av
dessa.
Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för
att minska sin elanvändning. Energibesparingsåtgärder vidtagna tidigare än
september 2022 kan ingå i myndigheternas redovisning, om det är
nödvändigt för att beskriva förändringen av elanvändningen under
uppdragstiden.
Redovisningen ska i övrigt ske enligt närmare anvisningar från
Energimyndigheten.
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Energimyndigheten ska sammanställa myndigheternas redovisningar i
månatliga rapporter, som ska lämnas till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den sista vardagen varje månad, med
början den 31 oktober 2022. Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023
slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. I slutredovisningen ska ingå en
redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning
under genomförandet av uppdraget.
Energimyndigheten ska, inom sitt ansvarsområde, bistå med sådan
information och rådgivning som myndigheterna behöver med anledning av
uppdraget.
Regeringen uppdrar även åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner
och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska
energianvändningen, exempelvis genom att sprida kunskap om effektiva
åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja
samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Förslag på
effektiva åtgärder ska tas fram i nära samverkan med Energimyndigheten.
Länsstyrelsen i Södermanlands län ska inhämta redovisningar av hur
länsstyrelserna har genomfört denna del av uppdraget och senast den 31 maj
2023 lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet).
Uppdraget innebär ingen förändring av myndigheternas ansvar för sin
respektive verksamhet.
Bakgrund

Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige
på flera årtionden. De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i
Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhällets aktörer.
Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska
användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen.
Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv
2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i arbetet med att
effektivisera och minska energianvändningen.
Under 2021 uppgick den totala temperaturkorrigerade energianvändningen
för uppvärmning och varmvatten i lokaler inom den offentliga förvaltningen
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(staten, regionerna och kommunerna) till 7,8 TWh, varav 0,78 TWh kom
från el. Användningen av driftel (verksamhetsel och fastighetsel samlat)
inom den offentliga förvaltningen uppgick samma år till 4,8 TWh.
Flera effektiva, energismarta och billiga åtgärder kan på kort sikt vidtas för
att minska användningen av el. Bland annat kan befintliga belysningskällor
och belysningsarmaturer bytas ut till mer energisnåla alternativ, och
belysning och ventilation kan styras och justeras efter behov. Det är också
möjligt att se över om delar av elanvändningen kan flyttas till tider då
samhällets behov av el är som lägst. I de fall el används till uppvärmning kan
vidare övervägas om det är möjligt att sänka rumstemperaturen med 1–2
grader. Myndigheter som hyr sina lokaler kan också föra en aktiv dialog med
fastighetsägarna om hur elanvändningen kan minska.
Energibesparingsåtgärder och energieffektiviseringsåtgärder ingår sällan i
statliga myndigheters primära verksamhet, och de flesta myndigheter är
hyresgäster. Statliga myndigheter har därmed ett behov av stöd för att
bedöma vilka åtgärder som kan och bör vidtas. Energimyndigheten har
expertkunskap inom energiområdet och lång erfarenhet av att främja
energieffektivisering och energibesparing. Myndigheten ansvarar också för
den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av
energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.
Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen (2017:725) ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen (1977:439) om kommunal
energiplanering och förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering
finns bestämmelser om kommuners skyldigheter att energiplanera.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts är det angeläget att myndigheterna
vidtar nödvändiga åtgärder för att på kort sikt minska den statliga
förvaltningens elanvändning.
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På regeringens vägnar

Ida Karkiainen

Ulrika Johansson Jordan

Kopia till
Samtliga departement
Samtliga regioner
Samtliga kommuner
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O)
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)
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Bilaga till regeringsbeslut 2022-09-08 i ärende Fi2022/02571
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2
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Arbetsdomstolen
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Arbetsförmedlingen
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Arbetsmiljöverket

7
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Blekinge tekniska högskola

9

Bokföringsnämnden

10 Bolagsverket
11 Boverket
12 Brottsförebyggande rådet
13 Brottsoffermyndigheten
14 Centrala studiestödsnämnden
15 Diskrimineringsombudsmannen
16 Domarnämnden
17 Domstolsverket
18 E-hälsomyndigheten
19 Ekobrottsmyndigheten
20 Ekonomistyrningsverket
21 Elsäkerhetsverket
22 Energimarknadsinspektionen
23 Etikprövningsmyndigheten
24 Exportkreditnämnden
25 Fastighetsmäklarinspektionen
26 Finansinspektionen
27 Finanspolitiska rådet
28 Folke Bernadotteakademin
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29 Folkhälsomyndigheten
30 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
31 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(FORMAS)
32 Forum för levande historia
33 Försvarshögskolan
34 Försäkringskassan
35 Gymnastik- och idrottshögskolan
36 Göteborgs universitet
37 Havs- och vattenmyndigheten
38 Högskolan Dalarna
39 Högskolan i Borås
40 Högskolan i Gävle
41 Högskolan i Halmstad
42 Högskolan i Skövde
43 Högskolan Kristianstad
44 Högskolan Väst
45 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
46 Inspektionen för socialförsäkringen
47 Inspektionen för strategiska produkter
48 Inspektionen för vård och omsorg
49 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
50 Institutet för rymdfysik
51 Institutet för språk och folkminnen
52 Integritetsskyddsmyndigheten
53 Justitiekanslern
54 Jämställdhetsmyndigheten
55 Kammarkollegiet
56 Karlstads universitet
57 Karolinska institutet
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58 Kemikalieinspektionen
59 Kommerskollegium
60 Konjunkturinstitutet
61 Konkurrensverket
62 Konstfack
63 Konstnärsnämnden
64 Konsumentverket
65 Kriminalvården
66 Kronofogdemyndigheten
67 Kungliga biblioteket
68 Kungliga Konsthögskolan
69 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
70 Kungliga Tekniska högskolan
71 Kustbevakningen
72 Lantmäteriet
73 Linköpings universitet
74 Linnéuniversitetet
75 Livsmedelsverket
76 Luftfartsverket
77 Luleå tekniska universitet
78 Lunds universitet
79 Läkemedelsverket
80 Länsstyrelsen i Blekinge län
81 Länsstyrelsen i Dalarnas län
82 Länsstyrelsen i Gotlands län
83 Länsstyrelsen i Gävleborgs län
84 Länsstyrelsen i Hallands län
85 Länsstyrelsen i Jämtlands län
86 Länsstyrelsen i Jönköpings län
87 Länsstyrelsen i Kalmar län
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88 Länsstyrelsen i Kronobergs län
89 Länsstyrelsen i Norrbottens län
90 Länsstyrelsen i Skåne län
91 Länsstyrelsen i Stockholms län
92 Länsstyrelsen i Södermanlands län
93 Länsstyrelsen i Uppsala län
94 Länsstyrelsen i Värmlands län
95 Länsstyrelsen i Västerbottens län
96 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
97 Länsstyrelsen i Västmanlands län
98 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
99 Länsstyrelsen i Örebro län
100 Länsstyrelsen i Östergötlands län
101 Malmö universitet
102 Medlingsinstitutet
103 Migrationsverket
104 Mittuniversitetet
105 Moderna museet
106 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
107 Myndigheten för delaktighet
108 Myndigheten för digital förvaltning
109 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
110 Myndigheten för kulturanalys
111 Myndigheten för press, radio och tv
112 Myndigheten för psykologiskt försvar
113 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
114 Myndigheten för stöd till trossamfund
115 Myndigheten för tillgängliga medier
116 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
117 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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118 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
119 Myndigheten för yrkeshögskolan
120 Mälardalens universitet
121 Nationalmuseum
122 Naturhistoriska riksmuseet
123 Naturvårdsverket
124 Nordiska Afrikainstitutet
125 Nämnden för hemslöjdsfrågor
126 Patent- och registreringsverket
127 Pensionsmyndigheten
128 Polarforskningssekretariatet
129 Post- och telestyrelsen
130 Revisorsinspektionen
131 Riksantikvarieämbetet
132 Riksarkivet
133 Riksgäldskontoret
134 Rymdstyrelsen
135 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
136 Rättsmedicinalverket
137 Sameskolstyrelsen
138 Sametinget
139 Sjöfartsverket
140 Skatteverket
141 Skogsstyrelsen
142 Skolforskningsinstitutet
143 Socialstyrelsen
144 Specialpedagogiska skolmyndigheten
145 Spelinspektionen
146 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
147 Statens centrum för arkitektur och design
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148 Statens energimyndighet
149 Statens fastighetsverk
150 Statens försvarshistoriska museer
151 Statens geotekniska institut
152 Statens haverikommission
153 Statens historiska museer
154 Statens institutionsstyrelse
155 Statens jordbruksverk
156 Statens konstråd
157 Statens kulturråd
158 Statens maritima och transporthistoriska museer
159 Statens medieråd
160 Statens museer för världskultur
161 Statens musikverk
162 Statens servicecenter
163 Statens skolinspektion
164 Statens skolverk
165 Statens tjänstepensionsverk
166 Statens veterinärmedicinska anstalt
167 Statens väg- och transportforskningsinstitut
168 Statistiska centralbyrån
169 Statskontoret
170 Stockholms konstnärliga högskola
171 Stockholms universitet
172 Strålsäkerhetsmyndigheten
173 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
174 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
175 Svenska institutet
176 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
177 Sveriges författarfond
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178 Sveriges geologiska undersökning
179 Sveriges lantbruksuniversitet
180 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
181 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
182 Södertörns högskola
183 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
184 Tillväxtverket
185 Trafikanalys
186 Trafikverket
187 Transportstyrelsen
188 Tullverket
189 Umeå universitet
190 Universitetskanslersämbetet
191 Universitets- och högskolerådet
192 Upphandlingsmyndigheten
193 Uppsala universitet
194 Verket för innovationssystem (Vinnova)
195 Vetenskapsrådet
196 Åklagarmyndigheten
197 Örebro universitet
198 Överklagandenämnden för studiestöd
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