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Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om 
myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Denna 
rapportering ersätter tidigare rapportering som föjde upp förordning 
(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 
 
Från 1 januari 2015 sker rapporteringen samlat till Naturvårdsverket. 
 
Energimyndigheten sammanställer och analyserar  denna rapport avseende 
energi. Sammanställningen kommer att ingå i den rapport som 
Naturvårdsverket ska skicka in till regeringen. 
 
Arbetsförmedlingens kommentar:  Vi har inte haft möjlighet att ge ett 
fullständigt svar på rapporteringen gällande 2014:480.  Främst för att vi 
fortfarande jobbar med implementering men också på grund av tidsbrist då 
frågorna inkom i januari.   
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Har myndigheten något mål för energieffektivisering?
 Ja
 Nej

Om ja, ange målet under fråga 5 i rapporteringssystemet

 Ja
 Nej

 Ja
 Nej

 Energikrav i upphandling
 Avtal/samverkan med fastighetsägare för att minska energianvändningen
 Åtgärder för att minska myndighetens transporter 
 Beteendeåtgärder för att minska energianvändningen

 Annat, nämligen……

En gemensam elupphandling med Försäkringskassan har 
genomförts. Det har sedan utökats till ett energisparprojekt som till 
en början omfattar en detaljerad nulägesanalys med målsättning att 
ta fram ett förslag för ett strategiskt energieffektiviseringarbete i 
kombinationen med affärsutvecklande insatser som t.ex tätare 
samarbete med leverantör.

Arbetar myndigheten med energifrågorna som en betydande miljöaspekt inom ramen för sitt 
miljöledningssystem?

Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, innefattande nulägesanalys, mål 
samt handlingsplan med åtgärder, som utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete?

Inom vilka områden har myndigheten under det gångna året genomfört åtgärder för att minska 
energianvändningen?
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 Ja
Nej

 Kostnadseffektivitet
 Ekonomisk genomförbarhet
 Hållbarhet i vidare bemärkelse
 Teknisk lämplighet
 Tillräcklig konkurrens



 Annat, nämligen:

stycken

stycken

Om ja, på vilken nivå har ni ställt kraven?
 Basnivå enligt Konkurrensverkets kriterier
 Avnceradnivå enligt Konkurrensverkets kriterier
 Spjutspetsnivå enligt Konkurrensverkets kriterier
 Använt kravkatalog för att ställa krav vid avrop från de statliga ramavtalen
 Annat, nämligen:

 Kostnadseffektivitet
 Ekonomisk genomförbarhet
 Hållbarhet i vidare bemärkelse
 Teknisk lämplighet
 Tillräcklig konkurrens
 Har inte genomfört några upphandlingar som överstiger tröskelvärdena
 Annat, nämligen:

Har myndigheten ställt krav på produktionsspecificerad förnybar el i sitt/sina elavtal?
 Ja
 Nej
 Delvis

Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av byggnader enligt 
förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader?

Om ni inte ställt krav enligt förordningen på alla upphandlingar som överstiger tröskelvärderna, 
ange vilket/vilka av undantagen enligt förordningen som ni grundar beslutet på?

Vid hur många inköp/upphandlingar, som överstiger tröskelvärdena, har myndigheten under det 
gångna året ställt energikrav enligt förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av 
energieffektiva produkter?

Hur många inköp/upphandlingar har myndigheten gjort under det gångna året som överstiger 
tröskelvärdena?

Om nej, ange vilket/vilka av undantagen enligt förordningen som ni grundar beslutet på alternativ 
om ni inte tecknat något nytt hyresavtal eller köpt in byggnad: 

Har inte teckant något nytt hyresavtal eller köpt i någon byggnad sedan 
förordningen infördes
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 Ja
 Nej

 Ja
 Nej

 Ja
 Nej








 Ja
 Nej

Om ja, beskriv vilka åtgärder som genomförts som ett resultat av samarbetet.

Har myndigheten minskat sin energianvändning som ett resultat av samverkan med er/era 
fastighetsägare?

Har ni under året använt någon energitjänst eller avtal om energiprestanda för att finansiera 
renoveringar och genomföra planer för att bibehålla eller förbättra energieffektiviteten på lång 
sikt? 

Har ni outsourcat någon del av er verksamhet som har en betydande energianvändningen , t.ex. 
serverhall?

Om nej, varför?
Ser inget behov av att använda energitjänster
Ekonomiska hinder 
Juridiska hinder
Bristande kunskap 

Om ja, ställde ni energikrav vid upphandlingen?

Annat, nämligen:
Vi har inte utrett om det är något som är möjligt för oss som 
myndighet att genomföra
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Årlig verksamhetsel i myndighetens lokaler:
Uppmätt Uppskattat

Verksamhetsel (kWh) 10 835 538 kWh 5 121 583 kWh

Uppmätt verksamhetsel i kontorslokaler 
kWh 11 452 940

kvm 259 642 m²
Kvadratmeter kontorslokal med uppmätt elanvändning (ytan för uppmätt elanvändning enligt ovan)

Beskriv någon energieffektiviseringsåtgärd som myndigheten har genomfört under året med goda 
resultat. Om möjligt med resultat i kWh.

Anges i Atemp. Läs mer i 
definitioner för 
Energieffektiva 
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