
Energikartläggning syftar till att 

minska era energikostnader och 

kärnan utgörs av de energibesparande 

åtgärdsförslag som levereras i projektet. 

Kartläggning ger kontroll över 

energianvändningen och visar hur 

förhållandevis små investeringar kan ge 

stora besparingar med korta åter-

betalningstider.

Enligt Lagen om energikartläggning i 

stora företag ska alla stora företag 

genomföra en energikartläggning vart 

fjärde år.

Full kontroll genom smarta verktyg.

Semcon har den certifierade kompetens och 

erfarenhet som lagstiftningen kräver. Vi 

förespråkar ett strategiskt arbetssätt i 

energifrågor och tar tillsammans med er 

fram en långsiktig energiplan med 

tydliga riktlinjer som med fördel förs 

in i ert ledningssystem. Semcons smarta 

energimätare loggar både förbrukning och 

elkvalité och ger enkel och säker 

överblick för att garantera full 

kontroll över anläggningen. 

Helhet som ger resultat. 
Semcon har bred branscherfarenhet och 

har hjälpt bland annat följande företag 

att energieffektivisera sin verksamhet:

Fördelarna med energikartläggning är många. Förutom minskade 
energikostnader stärks företagets miljöprofil samtidigt som man 
aktivt deltar i strävan mot en mer hållbar framtid.
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LAGSTIFTNING BREDER 
VÄG FÖR MINSKADE 
ENERGIKOSTNADER.



Semcon är ett internationellt teknikföretag specialiserat på produktutveckling. Vårt fokus 
är ständigt på slutanvändaren och anledningen är enkel: den som vet mest om användarens 
behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor.

Planering
Initial genomgång och överenskommelse gällande 
tillvägagångssätt, förutsättningar, 
ambitioner och ekonomiska nyckeltal.

Nulägesanalys
Insamling och sammanställning av energifakturor 
och underlag gällande byggnader, transporter och 
verksamhet.

Platsbesök
Rundvandring och intervjuer med sakkunniga, 
kompletterande informationsinsamling samt 
eventuell planering av mätpunkter.

Åtgärdsanalys
Analys av tekniska och ekonomiska data, beräkning 
av lönsamhet och prioriteringsordning av 
framtagna åtgärdsförslag.

Kvalitetssäkring
Slutgiltig genomgång av insamlat material och åt-
gärdsförslag för att garantera kvalitén i samt-
liga steg.

Rapport

Detaljerad kartläggning

Identifiering av betydande energianvändning samt 
framtagning av nyckeltal och referensvärden. 
Detaljerad data- och informationsanalys.

Rapportskrivning och inrapportering till 
myndighet - uppfyllande av lagkrav.

Kontakta oss.

Har ert företag ambitionen att stärka ert varumärke genom en förbättrad 

miljöprofil och samtidigt minska era energikostnader? Har ni frågor gällande 

den detaljerade kartläggningen som återstår innan uppfyllande av lagkrav? 

Oavsett fråga – hör av er till våra energistrateger på Semcon!

David Gidlund, +46 (0)073 940 38 15

David.Gidlund@semcon.com

Genom Semcons process tas ett helhetsgrepp kring er energi-
användning, från projektstart till uppföljning och framtagande av 
strategisk energiplan. Detta för att säkra er verksamhets 
energiprestanda – både i dagsläget och i framtiden. 

Energikartläggning lägger grunden för en trygg 
och kostnadsoptimerad energiförsörjning.


