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Institution, Avdelning   

Enhet etc 

Handläggare, Titel 

EXEMPELRAPPORT 

Diarienummer  

behövs inte 

Datum 20XX-XX-XX 

Adressat 

LU Byggnad 

sparaenergi@bygg.lu.se 

Exempel: Återrapportering  
uppdrag att spara energi 
Här kan ni skriva vilken verksamhet och vilken byggnad det gäller.  

Exempel: Rapporteringen gäller institution x, y och z i X-huset. 

Vilka åtgärder har ni vidtagit innan september 2022 för 
att minska er energianvändning (inte bara 
elanvändning)?  

Här kan ni beskriva kort vilka energisparåtgärder eller 

energieffektiviseringar ni gjort innan september 2022, och om det 

gällde för hela huset eller för en specifik verksamhet.  

Universitetet har begränsat med utrymme i den rapportering som LU 

Byggnad gör till energimyndigheten, så skriv så kort ni kan men så att 

det fortfarande framgår vad som genomförts. I rapporteringen till 

Energimyndigheten kommer vi inte att lämna uppgifter om i vilken 

verksamhet åtgärden vidtagits, den uppgiften är till för att 

universitetet inte ska missa någon verksamhet i sin interna uppföljning 

av uppdraget. Det kan också fungera som exempel för andra 

verksamheter.  

Beskriv sådana åtgärder som ni genomfört där ni själva har rådighet 

över energianvändningen, eller har samverkat med fastighetsägaren. 

Generella energisparåtgärder som byte av belysning, ventilation, 

installation av solceller m.m. som våra fastighetsägare har genomfört 
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innan september 2022 kommer LU Byggnad att samla in och 

rapportera. 

Exempel: 

• Bytt ut ljuskällor till LED (för våra ”egna” armaturer) 

• Infört rutin för regelbunden översyn av utrustning 

• Vid inköp av [utrustningen] valdes den mest energieffektiva 

• … 

Eller:  

• Inga specifika åtgärder 

Vilka åtgärder har ni vidtagit efter september 2022 för 
att minska er energianvändning (inte bara 
elanvändning)?  

Se föregående fråga. Ge en kort beskrivning. Exempel: 

• Sett över verksamheten för att hitta standby 

• Tar upp energisparfrågan på varje 

[veckomöte/månadsmöte/arbetsplatsträff] 

• Minskat belysningstider i allmänna utrymmen 

• Sänkt grundflödet på ventilationen 

• Frostat av frysar 

• Informerat medarbetarna om hur belysning, ventilation och 

uppvärmning fungerar 

• … 

Eller: 

• Inga nya åtgärder 
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Vilka åtgärder har ni vidtagit innan september 2022 för 
att minska eller flytta era effekttoppar?  

Här kan ni beskriva kort vad som gjorts för att minska eller flytta 

effekttoppar innan september 2022, och om det gällde för hela huset 

eller för en specifik verksamhet. 

Med en effekttopp menas ett tillfälle då vi använder mycket el på en 

och samma gång. Uppdraget är att försöka flytta elanvändning till 

tider då samhällets behov av el är som lägst, att försöka flytta 

elanvändning från morgon och kväll, och att minska effektuttaget 

genom att använda mindre mängd el samtidigt.  

Ni behöver inte upprepa energisparåtgärder som dessutom minskar 

effektuttaget, från föregående frågor. 

Exempel: 

• Gjort översyn av verksamhetens behov och i samverkan med 

fastighetsägaren sänkt huvudsäkringen 

• … 

Eller:  

• Inga specifika åtgärder 

Vilka åtgärder har ni vidtagit efter september 2022 för 
att minska eller flytta era effekttoppar? 

Se föregående fråga. Ge en kort beskrivning. Exempel: 

• Infört rutin att inte starta försök direkt på morgonen 

• Förlängt planerat serviceunderhåll på energikrävande 

utrustning och förlagt det till januari/februari (när det är kallt 

och mörkt ute) 

• … 

Eller:  

• Inga nya åtgärder 
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Övriga upplysningar 

Här kan ni kort ge upplysningar om något som påverkar era övriga 

svar, om ni önskar. T.ex. om byggnaden nyligen renoverats och stora 

effektiviseringar gjordes eller om ni är mitt i en omorganisation, eller 

annat som påverkar er energi/elanvändning eller energisparåtgärder. 


