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Uppdaterat avtal: 
 
Precis som tidigare innebär avtalet att företagen åtar sig att kartlägga sin energianvändning, ta fram 
mål och åtgärdsplaner och följa upp. Varje företag som tecknat avtal presenteras på hemsidan med 
företagsfakta och sitt klimatarbete. Eftersom det kommit mycket frågor från företagen om hur 
företagspresentationen bör se ut har vi tagit fram en mall (bifogas). Se även exempel på hemsidan 
hur andra har skrivit.  
 
Före avtalstecknande ska företaget lämna in: 
- Företagspresentation - ca en halv A4-sida för att det inte ska bli för mycket text på en hemsida 

och med följande rubriker för att det ska bli bättre enhetlighet: 
Företagsfakta, Klimatarbete och Klimatmål med planerade åtgärder på kort och lång sikt 

- Företagets logga, i format ”.jpg” eller ”.gif”, för att kunna läggas på hemsidan och via loggan 
komma till företagets egen hemsida om man vill veta mer. 

- Energiuppgifter med basår 2009 – om det finns. Indikatorer se nedan, mall i Excel finns också 
bifogat.  

 
Årsrapportering senast 31 mars – för föregående helår. Indikatorerna som lämnas in innan 
avtalstecknandet ovan rapporteras sedan på årsbasis så att förändringar/förbättringar kan följas. 
Även uppgifter om genomförda åtgärder lämnas då tillsammans med eventuell uppdatering av 
text/företagspresentation (bör ses över minst en gång per år). 
 
 
Förtydligande om energiuppgifter/indikatorer 
 
Det har varit lite otydligt om vilka energiuppgifter som ska följas. I följande förslag 
överensstämmer de tre första punkterna med de energiindikatorer som följs i Sveriges 
energipolitiska mål, och de två sista bör vara enkla för företagen att följa/ta fram. Det är ungefär 
samma uppgifter som tidigare presenterats men de har uttryckts på lite olika sätt. 
 
Indikatorer som rapporteras/följs: 
• Andel energi från förnybara källor  
• Andel biodrivmedel och antal biodrivmedelsfordon alternativt miljöbilar  
• Uppvärmning/kylning och elanvändning 

 (energiförbrukning, kWh/m2 och år) 
– Alternativt att man separerar el och värme. 

• andelen personal som genomgått miljöutbildning 
• finns antagen resepolicy 

 
Dessa uppgifter kan förslagsvis lämnas enligt bifogad Excelfil. 
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