
 

 

 

 

 

 

Energiplan

Företag:

Datum:

Kontaktperson energifrågor:

Telefonnr:

E-post:

Del I. Energianvändning
Fördelning på energislag
1. Ange användning av och kostnad för elektrisk energi (förbrukad el)

MWh/år tkr

2. Användning av fossila bränslen (ange även bränsle och kostnad)

MWh/år tkr

3. Användning av biologiska bränslen, ange ursprung (d.v.s. om det är eget eller inköpt
som bränsle eller annat). Ange bränslet, t.ex. fastbränsle, fytande bränsle, biogas eller
fjärrvärme och kostnad.

MWh/år tkr

4. Användning av övrig energi (Ange energislaget, t.ex. vindkraft, solenergi )

MWh/år tkr

5. Ange eventuell försäljning av energi

MWh/år tkr

Fördelning på förbrukande enheter
6. Lista de största energianvändarna. Skilj på produktionsprocesser och stödprocesser

(lokalvärme, ventilation, belysning resp. tryckluft.)

MWh/år

MWh/år

MWh/år

Mallen är tänkt att användas som stöd i arbetet med att få en struktur i energiarbetet  
på företaget. Syftet är att ni enkelt kan fylla i övergripande användningssiffror, förslag på
åtgärder och handlingsplan.
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Spillvärme och energiåtervinning
7. Ange mängden eventuellt återvunnen spillvärme

MWh/år

8. Ange återvinningsutrustning och mängden återvunnen energi
(T.ex. värmeväxlare, värmepump m.m. ej produktion av energi från råvara.)

MWh/år

Del II. Förbättring och åtgärder
Förbättringsmöjligheter
9. Identifera utrustning med betydande energianvändning (mer detaljerat än under punkt 6)

MWh/år

MWh/år

MWh/år

10. Identifera befattningar, vars ansvarsområde kan påverka energianvändningen i väsentlig
grad (ange roll eller ansvarsområde)

11. Identifera förbättringsmöjligheter (åtgärdsförslag) med en pay-off tid på mindre än
3 år, som minskar energianvändningen (ta gärna råd av en energikonsult)

 Åtgärd Besparingspotential Investeringskostnad Återbetalningstid

MWh/år tkr år

MWh/år tkr år

MWh/år tkr år

12. Gör en jämförelse mellan er energianvändning och den produktionsteknik som har den
lägsta kända energianvändningen i branschen. Vilka åtgärder skulle krävas för att komma
ner till den nivån, vilka kostnader och besparingar skulle detta medföra?

Planerade och genomförda åtgärder
13. Notera vilka åtgärder företaget vill genomgöra för att minska energianvändningen

(uppskatta besparingspotentialen)

 Åtgärd Besparingspotential Kostnadsbesparing Påbörjas Färdigställs Ansvarig

     MWh/år tkr/år 

     MWh/år tkr/år 

14. Följ upp de genomförda åtgärderna ett par år efter energikartläggningen och notera besparingen.

 Åtgärd Energibesparing Kostnadsbesparing

MWh/år tkr/år

MWh/år tkr/år

Mallen är hämtad ur Energimyndighetens broschyr: 
Energikoll i små och medelstora företag (2017) 
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Sammanfattning
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