Efter energikartläggningen – 7 tips som tar
dig från rapport till sänkta energikostnader
Kunskap från Aktea
Har ditt företag låtit genomföra en energikartläggning av er verksamhet nyligen? Grattis, då bör du
ha full koll på er energianvändning nu. Men för att göra nytta måste kartläggningen leda till konkreta
åtgärder. Som hjälp på vägen har vi satt ihop sju tips för dig som vill gå från ord till handling.

1.

Uppdatera företagets handlingsplan
Prioritera bland de åtgärdsförslag som
identifierats i kartläggningen och planera
in dem i företagets investeringsplan för
kommande år. Kanske går det att lägga
ihop åtgärder och slå två flugor i en
smäll?

4.

Prata med fastighetsägaren/hyresgästen
Det kan vara svårt att genomföra
förändringar på egen hand. Prata med
hyresvärden/fastighetsägaren eller
hyresgästen om att genomföra
energieffektiviseringsåtgärder
tillsammans. Det tjänar alla på.

2.

Följ upp er energianvändning
Se till att få månadsvisa rapporter
gällande energianvändningen. Det gör det
lättare att snabbt se och komma till rätta
med eventuella avvikelser i
användningen.

5.

Inför ett energiledningssystem
Ett energiledningssystem är en metod
som på ett strukturerat sätt hanterar
verksamhetens energiarbete.

Det finns många olika sätt att följa upp
användningen, allt ifrån ett enkelt excelark till speciella uppföljningsprogram.
Flera elleverantörer kan också skicka ut
rapporter.
3.

Samordna elinköpen
Samla hela företagets elabonnemang hos
en enda leverantör. Då kan ni få bättre
avtal samtidigt som det blir enklare att
hålla koll på att det som köps in är
miljömärkt.

Det handlar om att planera, genomföra
och förbättra företagets energiarbete
genom att ta fram nyckeltal, sätta upp
mål och göra handlingsplaner för
energianvändningen.
6.

Ha rätt säkringsstorlekar
Det går ofta att minska sina elkostnader
genom att välja rätt säkringsstorlek i
förhållande till den energi som ni
använder. Ta hjälp av en energikonsult
för att se över och analysera era behov.
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7.

Skapa ett idealkontor
Har ni flera kontor eller lokaler med
liknande inriktning? Ta fram en plan för
hur ert idealkontor ser ut när det är som
mest miljövänligt och energieffektivt.

Testa sedan att effektivisera ett eller
några av kontoren i ett pilotprojekt. Om
det fungerar som ni vill kan ni rulla ut
ändringarna i hela verksamheten.

Vi på Aktea
Akteas konsulter är specialister på energieffektivitet, förnybar energi och sund inomhusmiljö i
fastigheter och verksamheter. Vi vill hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till
ett bättre klimat.
Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål. Vilket av våra kontor ligger
närmast dig?

KONTAKTA OSS
Hör gärna av dig via vår gemensamma mejladress info@aktea.se. För kontaktuppgifter till ett av
våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå eller Uppsala, vänligen besök aktea.se/kontakt.
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