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Information om energi och klimat från
energi- och klimatrådgivarna

Snabba tips till framgång
Det finns en hel del saker företag kan göra för att minska
sin klimatpåverkan. Oftast kan det även innebära en
besparing i det långa loppet.
Det finns åtgärder som inte är svårare än att
trycka på en knapp. Det är lätt att bli hemmablind, även på arbetet. Om man dessutom är
koncentrerad på sitt arbete så kan det vara
svårare att upptäcka energitjuvar. Varför ly-

ser den där lampan? Lyser den hela natten?
Vad är det som pyser? Varför värmer vi upp
det där utrymmet?
Här kan vi energi- och klimatrådgivare
komma in och hjälpa till att se saker med

Snabba tips:

• Har ni en drickakyl? Är den

• Elektriska dörröppnare? Gör

igång dygnet runt? Sätt en
dygnstimer på den.

så att knappen måste hållas in i ett par sekunder innan den öppnas. Då trycks den
inte in i onödan.

• Står kompressorn på företa-

get alltid igång? Ett hål på en
millimeter kan kosta tusenlappar per år.

•

LED-lampor lönar sig snabbare
än man tror. Gör ett enkelt
överslag i ett kalkylblad. Dessutom kanske man behöver
mindre säkringar
eftersom man
sänker effekten? Då spar man
pengar även där.

 ndra ögon. Vi kan hjälpa till att kanske stäla
la de rätta frågorna och reda ut vilka åtgärder
som är smartast.
Dessutom finns det olika stöd att söka
för energismarta åtgärder. Man kan få stöd
för allt ifrån direkta åtgärder till kartläggningar.
Har man egen kompetens så kan man
även i vissa fall få stöd för att arbeta med
vissa frågor själv, till exempel att göra en energikartläggning.

• Det börjar komma förnybara

• Uppmuntra personalen att

cykla både till jobbet och i
jobbet. Kanske genom att
ordna cykelställ med tak?
Tjänstecyklar för kortare resor? En bieffekt kan bli piggare och friskare anställda.

drivmedel som inte är dyrare än fossila drivmedel. Kanske en enkel grej att göra om
man vill profilera sig som
klimatsmart?

• Ett sätt att hjälpa klimat

smarta, lite dyrare saker
igång på traven är att ”klimat
kompensera”. Lägg en liten extra avgift på den där
energikrävande saken och låt

Energi- och klimat
rådgivarna jobbar med
att förmedla opartisk
och kostnadsfri
rådgivning i energi
användning och
klimatfrågor till
hushåll, företag och
lokala organisationer.

Har du frågor kring energi
och klimat är du välkommen
att kontakta din kommunala
energi- och klimatrådgivare:

den vara med och betala den
klimatsmarta.

• Kolla lufttrycket i företagets

bilar. Gärna en gång i månaden. För lite luft gör att bilen
drar mer bränsle att däcken
slits ut i förtid.
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