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Sammanfattning

Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kom-
mun har genomfört två projekt om energitillsyn på företag med miljöfarlig verksamhet.
Projekten har utförts mellan 2007 och 2013.

Syftet var att främja energieffektivisering och följa upp verksamheternas arbete med energi
via nyckeltal. Vi fokuserade på stödprocesser i verksamheterna, som ventilation, belysning
och tryckluft. Vi ville också uppmuntra till konvertering av icke förnybara energislag till
förnybara där det ansågs rimligt. Målen var att erbjuda en utbildningsdag för verksamheter,
begära in uppgifter om energianvändning och besöka verksamheterna. Vi använde grafer
gjorda på uppgifter av använd el per timme för att konkretisera elanvändningen och t.ex. se
hur mycket el som användes när ingen produktion var igång.

Uppföljning har gjorts genom att titta på genomförda åtgärder, nyckeltal och tomgång. Om
planerade åtgärder görs går att följa upp. Jämförelse av nyckeltal och tomgång kan vara svårt
att följa upp om verksamhetens produktion varierar mycket och om den delvis värms upp med
el. Vid eluppvärmning kommer olika kalla vintrar att göra att mer eller mindre el används.
Nyckeltal är bra för att jämföra verksamhetens energianvändning och se trender över flera år.

För att få in energitillsyn i den löpande tillsynen har vi inför de två projekten ordnat utbild-
ningar för inspektörer och rådgivare. Förutsättningarna för att lyckas att ha energitillsyn i den
löpande tillsynen har ökat. Nu finns mer vägledning från Energimyndigheten och förhopp-
ningsvis återkommande energitillsynsutbildningar (ordnade av Energimyndigheten). Det finns
också fler vägledande domar och fler verksamheter som har villkor om energi i sina tillstånd.

I projekten har vi uppmuntrat de verksamheter som har god kontroll på energianvändningen
och fortlöpande genomför åtgärder. Men vi har även påpekat brister hos de som inte kommit
lika långt. Nästa steg är att förelägga de som inte uppfyller miljöbalkens hushållningsprincip
och/eller krav på egenkontroll. Det finns också fler branscher att besöka. 2014 inriktar vi oss
på fordonstvättar och bemannade bensinstationer. Kommande år kan tryckluft på bilverk-
städer vara aktuellt.
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Inledning

Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kom-
mun har genomfört två projekt om energitillsyn på företag med miljöfarlig verksamhet.
Projekten har utförts mellan 2007 och 2013. Syftet var att främja energieffektivisering och
följa upp verksamheternas arbete med energi via nyckeltal samt uppmuntra till konvertering
av icke förnybara energislag till förnybara där det ansågs rimligt. Energi- och
klimatrådgivningens roll var att ge information om olika åtgärder och peka på områden med
energiförbättringspotential samt att vara bollplank till inspektörerna.

Det första projektet omfattade lite större, tillståndspliktiga verksamheter, till exempel sågverk,
avloppsreningsverk och panncentraler. 36 verksamheter besöktes. Besöken gjordes under
2008 och uppföljande besök 2011.

Det andra projektet omfattade lite mindre anmälningspliktiga verksamheter, till exempel
snickerier, blästrare och betongtillverkare. 14 verksamheter besöktes. Besöken gjordes 2009
och uppföljande besök 2013.

Målen var att erbjuda en utbildningsdag för verksamheter, begära in uppgifter om energi-
användning och besöka verksamheterna. Vi fokuserade på stödprocesser i verksamheterna,
som ventilation, belysning och tryckluft.

Bakgrund

Miljöbalkens hushållningsprincip (2 kap 5 §) föreskriver att alla
som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi
samt använda möjligheterna till återanvändning och återvinning. I
första hand ska förnyelsebara energikällor användas. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar över detta. I projekten har
Miljö- och hälsoskydd arbetat för miljömålen begränsad klimat-
påverkan, god bebyggd miljö, frisk luft och bara naturlig försur-
ning.

Syfte och frågeställningar

Syftet med projekten var att

 främja energieffektivisering och följa upp verksamheternas arbete med energi via nyckel-

tal, och

 uppmuntra till konvertering av icke förnybara energislag till förnybara där det ansågs rim-

ligt.

Målen var att

 erbjuda en utbildningsdag för verksamheter,

 begära in uppgifter om energianvändning, och

 besöka verksamheterna.
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Metod och genomförande

Båda projekten har genomförts på liknande sätt.

Förberedelser

Först har uppgifter om verksamhetens energianvändning (bl.a. timvärden) samlats in. Energi-
statistiken har använts för att ta fram grafer där man lätt kan se tomgångsanvändningen av el,
d.v.s. hur mycket el som används när verksamheten inte producerar något. Vi samlade även in
energinyckeltal, t.ex. el kWh/tillverkad enhet, fjärrvärme kWh/m3.

Figur 1: Exempel på energidata som visades vid besöken hos verksamheterna

Utbildning miljöinspektörer

I båda projekten genomfördes en utbildningsdag för inspektörer och i det andra projektet även
ett studiebesök hos en verksamhet, innan besöken. Mellan de två projekten hade flera
inspektörer anställts. Dessa hade inte tidigare bedrivit energitillsyn.

Utbildning verksamheter
Utbildningen för verksamheterna handlade om energieffektivisering av stödprocesser. I
projektet som riktade sig till tillståndspliktiga verksamheter kom ett 30-tal personer från
verksamheter och ett antal inspektörer och personer från länsstyrelsen.

Före utbildningstillfället i projektet som riktade sig till anmälningspliktiga verksamheter
gjorde vi en enkät om vad och hur (en halvdag, fler korta träffar) man önskade information.
En halvdag var det mest önskvärda. Det man var mest intresserad av var belysning (100 %),
ventilation (82 %), uppvärmning (73 %) och tryckluft (64 %). Efter föreläsningen gjordes ett
studiebesök med en energigenomgång hos en verksamhet. 16 verksamheter deltog, totalt 28
personer. Färre personer var med på studiebesöket än under föreläsningen. Få verksamheter
som deltog i projektet var med under utbildningen.

Besök

En checklista med de frågor som skulle diskuteras skickades ut till verksamheterna före
besöken. Checklistan ingår som bilaga till rapporten.

Besöken genomfördes av en miljöinspektör och oftast följde också energi- och klimatrådgiva-
ren med. Vi hade med oss eget informationsmaterial och material från Energimyndigheten
som delades ut under besöken. Efter besöken skrevs en rapport till verksamheterna med
förslag på åtgärder och förbättringsområden.
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Uppföljning

Året efter besöken gjordes en uppföljning av det som noterats i rapporten. Tre år efter besö-
ken samlades uppgifter om elanvändning och eventuella nyckeltal in igen för att kunna se
utvecklingen. Ett uppföljande besök genomfördes för att se hur energiarbetet fortlöper och för
att ge råd och tips.

Utvärdering

En utvärdering av vad verksamheterna tyckte gjordes efter projektet med de anmälningsplik-
tiga verksamheterna. Företagarna fick då svara på ett antal frågor genom en webbenkät.

Diagram 1. Resultat från enkäten, visar ett medelvärde av betygen för resp. fråga. Antalet som svara
de var 7 av 13 verksamheter eller en svarsfrekvens på 53 %.
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Verksamheternas betyg på energitillsynen

Figur 2: Några informationsblad som visades upp under besöken
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Det sämre resultatet gällde den skriftliga rapporten. Det berodde på att två verksamheter inte
hade fått någon rapport när enkäten kom. Vi var för långsamma att skicka ut rapporterna i de
fallen.

Några skriftliga kommentarer från verksamheterna:

”Trevligt bemötande med info om nya idéer att ta med sig i det dagliga arbetet.”

”Detta med att följa förbrukningen per dygn var intressant. Fastighet kommer nog att se på
detta.”

”En kort info till oss företag med budskapet " Hur går det med energispar tipsen?" Detta för
att vi inte ska lägga undan papperet och fortsätta som förr.”

Resultat och analys

En subjektiv bedömning av verksamheternas kunskap/engagemang gjordes av inspektörerna
som besökt verksamheterna. Cirka 10 % av både de större och mindre verksamheterna
bedömdes behöva arbeta mer med energifrågan. En fjärdedel av de större och en tredjedel av
de mindre ansågs ha mycket kunskap och engagemang.

Utvärderingen är gjord utifrån en modell med tre trappsteg. Lägsta steget innebär att verk-
samheten har bristande kunskap och lågt intresse och att de inte nämnvärt kommit igång med
sitt energiarbete. Högsta trappsteget innebär att verksamheten har stor kunskap, stort intresse
och ett aktivt, fortlöpande energiarbete.

Nyckeltal

Vi upptäckte att nyckeltal kan vara väldigt svåra att använda för att göra en jämförelse mellan
endast två år. Ett av våra jämförelseår var 2009 och då var det en djup lågkonjunktur. Det
medförde att användningen per producerad enhet steg då produktionen var låg. Nyckeltal är
bra för att på en längre sikt, d.v.s. med fler värden, se trender. Det är ett bra sätt för en
verksamhet att jämföra sig med sig själv över tid och med verksamheter inom samma bransch.

Tomgångsjämförelse

I det andra projektet som riktade sig till anmälningspliktiga verksamheter gjordes en tom-
gångsjämförelse. Utifrån insamlad energistatistik från 2010 och 2013 jämfördes tomgångs-
användningen av el för respektive verksamhet. Syftet med denna jämförelse var att se om
energieffektiviseringar av stödprocesser har genomförts och vad det har gett för resultat.
Resultatet av jämförelsen visar att det inte är någon markant skillnad mellan 2010 och 2013
för de flesta verksamheter. Några verksamheter uppvisar en minskning av tomgångseffekten
vilket är mycket bra. Dock kan tomgångseffekten påverkas av utetemperaturen om
verksamheten har eluppvärmning.

Energikartläggning

Vissa verksamheter hade gjort en energikartläggning och hade därför en bra överblick över
energianvändningen.

Energikartläggningscheck

Vid besöken informerade vi om energikartläggningschecken, ett stöd som Energimyndigheten
kan bidra med. Det innebär en delfinansiering av en energikartläggning för verksamheter som
använder > 500 MWh/år. Många mindre verksamheter, som inte på egen hand gjort eller låtit
göra en kartläggning, borde dra nytta av bidraget för att veta utgångsläget och veta hur de ska
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börja arbetet. Det är endast en verksamhet som varit med i projektet som har sökt energikart-
läggningscheck.

Nattvandring

För att upptäcka el som används när den inte behövs kan man göra en nattvandring. Då går
man runt i lokalerna under icke produktionstid och ser om något onödigt är påslaget. Få
verksamheter hade gjort denna väldigt enkla åtgärd.

Diskussion och slutsatser

Graferna över elanvändningen var uppskattade av både inspektörer och verksamheter. De ger
en tydlig bild över hur verksamheten använder el och en bra start på samtalet.

Vid besöken noterade vi brister i energiarbetet hos vissa. Vi uppmärksammade också verk-
samheternas goda arbete med energieffektivisering. Hos de som kommit långt i sitt arbete
kunde vi konstatera att de såg medarbetarnas förståelse för helheten och engagemang i frågan,
både arbetsmässigt och privat, som en viktig del i energiarbetet. Om man är energimedveten
hemma är sannolikheten stor att man fortsätter vara det på jobbet och vice versa.

Tanken med de två energiprojekten är att de ska lyfta energifrågan så att den så småningom
ska bli en självklar del av den löpande miljötillsynen. Under 2014 anordnar Energimyndig-
heten utbildning i energitillsyn för inspektörer. Om det är en utbildning som blir åter-
kommande kommer inte vi att behöva anordna egna utbildningar. Det kommer i så fall att
underlätta energitillsynsarbetet.

Av de tillståndspliktiga verksamheterna kommer förhoppningsvis fler och fler att få energi-
villkor i sina tillstånd. En vägledning har tagits fram av Energimyndigheten. Den kom ut efter
det att våra projekt genomförts. Vägledningen hänvisar dels till miljöbalkens hushållnings-
princip och dels till kraven på egenkontroll, som finns både i miljöbalken och i egenkontroll-
förordningen. Fler vägledande domar har gjort rättsläget något klarare på senare tid.

Energimyndigheten har också tagit fram tre vägledande broschyrer ”Vägledning för energi-
tillsyn – Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall”, ”Tillsyn över energihushållning – Vad
är det som gäller?” och ”Tänk längre – Vinn-vinn när företag sparar energi” (Hur företag
uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning). De kommer att vara ett stöd i den framtida
energitillsynen.

De två projekten har lett oss till en punkt då vi känner att vissa verksamheter behöver
förelägganden för att uppfylla miljöbalken/egenkontrollförordningen. Det kan gälla t.ex.
genomförande av energikartläggning eller rutiner för läcksökning av tryckluftssystemet.
Hittills har föreläggande om rutiner för läcksökning av tryckluftssystemet skrivits. För
tillfället håller vi på med förelägganden om energikartläggning. Kanske kan beslut om årlig
redovisning av energianvändning och nyckeltal också bli aktuella.

Under 2014 kommer ett energitillsynsprojekt att utföras. Det riktas till fordonstvättar/ beman-
nade bensinstationer och lackerare. De flesta är anmälningspliktiga, ett par är tillståndsplik-
tiga. Kommande år kan det bli aktuellt med ett projekt som tittar på tryckluft i bilverkstäder.

Umeå kommun

Miljö- och hälsoskydd

Postadress: 901 84 Umeå

Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31

Telefon: 090-16 10 00 (vx)

E-post: mhn@umea.se



Samhällsbyggnadskontoret
Miljö- och hälsoskydd

Varför är energi en miljöfråga? 
All användning av energi (el, värme) påverkar miljön. Luftföroreningar som t. ex. par-
tiklar, CO  , SO  , NO  och ozon är utsläpp från förbränning av fossila bränslen och 
biobränslen. Vid användning av olja, kol och uran m. fl. förbrukas ändliga resurser. 
Därför är en minskning av energianvändningen gynnsam för miljön. Dessutom är den 
alltid ekonomiskt fördelaktig vilket bidrar till en ökad konkurrenskraft. Att arbeta med 
att minska energianvändningen ger också möjlighet till positiv PR för sina produkter. 

Elmarknaden omfattar inte bara Sverige eller Norden utan hela Europa. Det innebär 
att el som används i Sverige kan ha producerats med dålig verkningsgrad och stora ut-
släpp någon annanstans i Europa. Om vi minskar behovet av importerad el och ökar 
exporten från Sverige av förnyelsebar el minskar också utsläppen i Europa.

Allmänt
o Har energikartläggning gjorts?
o Hur arbetar företaget med energieffektivisering?
o Finns energiansvarig på företaget?
o Har personal och ledning fått utbildning inom miljö/energi?
o Har företaget sett över om det finns utrustning, belysning eller annat som är igång 
i onödan? I så fall hur? Nattvandring?

Nyckeltal
o Arbetar ni med nyckeltal för energianvändningen i form av t.ex. kWh el per pro-
ducerad enhet eller värme per m , (eller andra enheter)? 

Belysning
o Har någon beräkning gjorts på installerad effekt?
o Hur styrs belysningen? (t.ex. närvarostyrning i lokaler som används sällan)

Checklista energibesök
De här frågorna kommer vi att diskutera vid vårt besök.
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Ventilation, uppvärmning och kyla
o Finns tidsstyrning av ventilationen och i sa fall hur?
o Finns värmeåtervinning på ventilationen? Om ja, vilken typ(roterande värmeväx-
lar, plattvärmeväxlare)?
o Hur ser uppvärmningssystemet ut, fjärrvärme, olja, el, pellets eller annat?
o Finns möjlighet till konvertering till förnyelsebara bränslen (om behov finns)?
o Finns några kylsystem? Vilka slags kylsystem - fjärrkyla, frikyla, omvända luftvär-
mepumpar m.m.?
o Återvinns värmen från energikrävande processteg med mycket spillvärme t.ex. tor-
kar, bad eller kylrum?

Tryckluft
o Används tryckluft? 
o Är tryckluft det bästa för ändamålet, eller kan tryckluftsdriven utrustning ersättas 
med eldriven? 
o Har ni undersökt om kompressorn är rätt dimensionerad (storlek och tryck)? 
o Hur många kompressorer finns? Är de frekvensstyrda? 
o Har ni kontrollerat kompressorn när ingen produktion är igång, nattvandring?
o Vilka läcksökningsrutiner finns? 
o Utnyttjas överskottsvärme från kompressorerna?

Pumpar, fläktar och motorer
o Har företaget kontrollerat drifttiderna så att de är anpassade till behoven? 
o Har man kontrollerat om utrustningen är rätt dimensionerad?
o Hur styrs hastigheten på pumpar och fläktar (varvtalsreglering eller strypning)? 
o Har företaget räknat på om det är lönsamt att ersätta gamla fläktar och pumpar 
med nya effektivare enheter?
o Används energieffektiva motorer (klass eff1)?

Portar/dörrar
o Är portarna täta?
o Kan öppningstiderna kortas?

Energianvändning under produkters livstid
o Tar företaget vid inköp hänsyn till produkters energianvändning under livstiden?
o Tar företaget vid tillverkning av egna produkter hänsyn till produkters energian-
vändning under livstiden?
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