Spara energi och
sänk butikens kostnader

Kontakta ditt regionala energikontor
för kostnadsfri rådgivning om hur din
butik kan komma vidare eller igång
med energiarbete.
Mer information om stöd till små och
medelstora företag som vill energieffektivisera och kontaktuppgifter till ditt
regionala energikontor hittar du på:
www.energimyndigheten.se/smf
Finansieras av Energimyndigheten och
Europeiska regionala utvecklingsfonden via
Nationella regionalfondsprogrammet.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00. Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
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Vill du få hjälp att komma igång?

Glöm inte lyset!

För livsmedelsbutiker är energianvändningen stor och
ligger idag på samma nivåer som för 30 år sedan. Här
finns mycket energi och pengar att spara. Lösningen är
inte bara att byta till ny och bättre teknik, utan ett
konstruktivt energiarbete som berör hela butiken.
I en genomsnittlig livsmedelsbutik går omkring 50 procent
av energin till kylning av varor, 25 procent till
belysning och 25 procent till övriga processer
som till exempel uppvärmning och ventilation. Medan energianvändningen för
Kyla
50
%
värme och belysning minskar ökar den
för livsmedelskyla och komfortkyla. Här
ligger den tekniska besparingspotentialen
på drygt 20 procent.

Belysning i en butik står också för en betydande del av energianvändningen. Det ska vara upplyst större delen av dagen och
varorna ska se aptitliga ut. Det finns speciellt avsedd belysning
för just detta.

Belysning 25 %

Övrigt 25 %

Det finns stora möjligheter att spara på kyla!
Att starta med det lilla är klokt. Börja alltid med åtgärder som
är enkla och billiga, så att ni kommer igång snabbt.
Var ska vi börja?
Lasta kyldisken korrekt. Lasta inte för mycket, det stör kylridån.
Ha inte lägre temperatur i kyl- och frysdiskar än vad
varorna kräver.
Rengör och dammsug regelbundet kondensorerna under plug
in-diskar.
Täta lastportar och undvik att ha öppet onödigt långa tider.
Undvik att ha kylar och frysar nära varm verksamhet i butiken,
som bakugnar och värmeskåp.

Enkla åtgärder:
Kontrollera att inte onödig belysning lyser nattetid.
Kontrollera att belysning inte lyser i onödan i lager och
personalutrymmen.
Kontrollera att belysning är rätt placerad. Var extra observant
på detta när du flyttar på affärsinredning.

Få överblick med en energikartläggning
Få överblick på energianvändningen med en energikartläggning
och få förslag på vad din butik kan göra för att använda energi
mer effektivt.
Små och medelstora företag med en energianvändning över 300
megawattimmar per år kan söka stöd hos Energimyndigheten på
upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning. Läs mer på www.energimyndigheten.se/smf
På www.belivs.se finns Den energikloka livsmedelsbutiken, en
webbutbildning om energi och butiker. Samt fler åtgärstips och
en checklista för er som vill komma igång.
www.belivs.se/atgardstips
www.belivs.se/checklista
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