
 

 

 

Er energianvändning 
Att spara energi är oftast lönsamt för företagen. Dessutom finns miljöbalkens krav att hushålla 
med resurser och att ha kontroll på vilken miljöpåverkan som uppstår i en verksamhet. All 
energiförbrukning innebär miljöpåverkan lokalt eller globalt. Miljönämnden har därför 
prioriterat tillsyn av energiförbrukning och energieffektiviseringar.  
 
Miljökontoret har sedan ett antal år begärt in uppgifter om energiförbrukning i samband med 
den årliga miljörapporten. I år har vi lagt till några frågor som vi skulle vilja ha svar på för att 
kunna få en bild av hur företagen arbetar med transporter, energieffektivisering och eventuell 
egen energiproduktion. 
 
Ni kan skicka in det här formuläret som en bilaga till ordinarie miljörapport,  
med post: Miljökontoret, 851 85 Sundsvall eller som inskannad e-postbilaga: 
miljonamnden@sundsvall.se  
 
Företag .....................................................  Uppgiftslämnare ........................................................  
 
E-post ......................................................  
 
Energiförbrukning (inköpt energi) 
 
Processer:  
Oljeförbrukning  ................... m3, typ av olja: ………………………………….. 
 
Elanvändning ........................ kWh 
 
Fjärrvärme ............................ kWh 
 
Biobränsle ............................. kWh, typ av biobränsle: ................................................................  
 
Övriga energislag ................. Ange energislag, mängd och enhet!............................................... 
 
Uppvärmning:  
Oljeförbrukning .................... m3, typ av olja: ………………………………….. 
 
Elanvändning ........................ kWh 
 
Fjärrvärme ............................ kWh 
 
Biobränsle ............................. kWh, typ av biobränsle: ................................................................  
 
Övriga energislag ................. Ange energislag, mängd och enhet!............................................... 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
Egen produktion 
 
Egen energiproduktion, kWh och energislag 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
Transporter 
 
Bränsleförbrukning för interna transporter (i den mån ni har några uppgifter) 
 
Etanol ................................... Körsträcka ...................... 
 
Gas ........................................ Körsträcka ...................... 
 
Bensin ................................... Körsträcka ...................... 
 
Diesel .................................... Körsträcka ...................... 
 
Annat .................................... Körsträcka ...................... 
 
 
Har ni några planer på att förändra interna transporter, t ex att byta dieseltruckar mot 
eltruckar?                                                                       Ja       Nej 
 
Om ja, hur? 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
Övrigt 
 
Har ni någon fastställd plan för energieffektivisering?  Ja      Nej 
 
Övriga kommentarer 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
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