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Sammanfattning 
   

Denna förstudie har sett över olika aktörers perspektiv på hur en ökad energieffektivisering 
kan uppnås mellan hyresgäst och fastighetsägare avseende energiavtal eller 
energiöverenskommelse. Genom att öka aktörernas kunskapsutbyte och förståelse, för de 
vinster som kan uppnås är det möjligt att mellan hyresgäst och fastighetsägare skapas ett 
energiavtal. Det kan leda till energieffektivitet, bättre nyttjande av energin och minskad 
miljöbelastning. Energiavtalen kan uttryckas på många olika sätt. Det är inte nödvändigt att 
krav finns på att mäta upp och verifiera den värme som levereras från hyresgäst till 
fastighetsägare vid en energiöverenskommelse när energiavtal upprättas.  

Via litteratur, intervjuer och kunskapssammanställningar presenterar förstudien 
1) energibesparingspotentialen  
2) potentialen som kylanläggningen har att leverera värme 
3) rapporten som är ett underlag som kan användas i utbildningssyfte  

 
Ett flertal aktörer såsom BELIVS beställargrupp och livsmedelskedjor (som representerar mer 
än 90% av dagligvarubranschen) samt ett urval av representativa fastighetsbolag, 
kylentreprenörer och kylkonsulter har kontaktats och intervjuats under projektets gång. 
Resultat visar att olika typer av avtal eller energiöverenskommelser kan förekomma. Det är 
troligt att med en ökad förståelse mellan inblandade aktörer, så kan överskottsvärmen tas 
tillvara. Tekniken som möjliggör tillvaratagandet finns redan tillgänglig. Kunskapen om 
möjligheterna behöver däremot spridas. Anledningen till att man inte tar vara på 
överskottsvärmen är inte av teknisk karaktär utan mer beroende av andra typ av hinder, som 
ligger på det avtalsmässiga och administrativa planet hos de inblandade parterna. Detta är 
viktiga frågeställningar för organisation och ledning när avtal och överenskommelser fattas. 
Inga skriftiga avtal, mellan hyresgäst och fastighetsägare, har kunnat erhållas som visar på 
hur man tillvaratar värme från kylsystemet. 

För att minska miljöpåverkan, samt klara energimålen gällande energibehov för uppvärmning 
av byggnader krävs effektivare sätt att projektera, bygga och förvalta fastighetsbeståndet. Den 
största potentialen finns framförallt för befintliga byggnader, med befintliga hyresavtal, som 
utgör den största andelen av byggbeståndet. Uppskattningsvis ansvarar byggbeståendet för 
40% av för energianvändandet och en nästan lika stor andel av CO2 emissionerna inom EU. 
Samtidigt är mer än en tredjedel av byggbeståndet äldre än 50 år. Det krävs nya grepp för att 
reducera energibehovet. En framkomlig väg, som kan utgöra ett viktigt bidrag, är att 
effektivisera energisamordningen för ett utökat energiutbyte mellan hyresgäster och 
fastighetsägare. 

Livsmedelskyla finns idag i många olika byggnader där mat förvaras, tillagas, serveras och 
säljs. Finns en kylanläggning så finns även värme att tillgå från denna. Vanligt är dock att 
värmen fläktas bort via uteplacerade luftkylda kondensorer eller kylmedelskylare. Finns det 
överskottsvärme att tillgå så kan driftskostnader minska för hyresgästen och/ eller ökat 
driftnetto för fastigheten uppnås. 

Nyckelord: Energiavtal, Energieffektivisering, Driftnetto, Fastighetsägare, Livsmedelskyla, 
Värmeåtervinning, Miljö, Hållbar butik 
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Summary 
In this pre-study we aim to shed the light and different perspectives for actors on how to 
achieve increased energy efficiency between tenant and landlord by energy contracts or 
energy agreement. By increasing the participants' knowledge, sharing and understanding, for 
the gains that can be achieved, it is possible to create an energy contract/ agreement. This 
may lead to increased energy efficiency, better use of energy and reduce environmental 
impact. Energy contracts and agreements can be explained differently and not necessarily 
include requirements on  how to measure and verify the reclaimed heat supplied by the tenant 
to the landlord when the agreement is stipulated.  

Through literature, interviews and knowledge compilations, the pre- study presents: 
1. The potential for energy saving.  
2. The potential for the commercial refrigeration plant (belonging to the tenant) to supply 

heat. 
3. Knowledge which can be used for education purposes.  
 
A number of actors, such as the network and purchaser group BELIVS1 and a selection of 
representative real-estate owners, refrigeration contractors and consultants have been 
contacted and interviewed during the project. Results show that different types of energy 
contracts or energy agreements may occur. It is likely that with a better understanding between 
the actors involved the excess heat from the refrigeration plant can be recovered. The 
technology that enables recovery is already available. However, the possibilities need to be 
better understood. The reason why the heat is not used is more of a ‘non-technical’ issue. 
Barriers to increase the efficiency can be more dependent on factors such as contracts and 
administration. These are important issues to be better understood for organisation and 
management when contracts and agreements are stipulated. Written contracts explaining how 
to recover/ consider heat from refrigeration plants, between tenant and landlord, have not been 
found. 

To reduce the environmental impact and fulfilling energy targets for heating the building sector 
requires more efficient ways in designing, building and maintenance of the properties. A big 
potential for efficiency is mainly the existing buildings, with existing lease or other type of 
agreements. It is estimated that the building sector is responsible for 40% of the energy use 
and an almost equal share of the CO2 emissions within the EU. At the same time, more than 
one third of the building stock is older than 50 years. New approaches are needed to reduce 
energy demand. One possible way, which can make an important contribution, is to improve 
the efficiency and recover heat from refrigeration plants from tenants and use it for heat in the 
buildings. 

Refrigeration plants exist today in many different buildings where food is displayed, stored, 
processed and sold. If there is a refrigeration system, there is also heat available. However, it 
is common that heat is chilled away outdoor by condensers. With excess heat available can 
operating costs be reduced for the tenant. 

  

 

 

 

  

                                                           
1 BELIVS  is a network for the Swedish retail organisations and food chains (representing more than 90% of the 
food retail industry). 
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Begreppsförklaringar  

 

COP är uppmätt/ teoretiskt beräknad verkningsgrad i ett driftfall, kan innefatta olika 
tidsintervall. 

Driftnetto är ett lönsamhetsmått som anger skillnad mellan intäkt och kostnad. 

Energiavtal är ett skriftligt avtal mellan två eller flera parter. Avtalet skall stipulera om, hur 
och när ingående parametrar skall mätas samt hur de skall värderas. Parametrar kan 
innefatta specifika mätdata på utlovade effekter, temperaturnivåer etc.   

Energisamordning se systemeffektivisering. 
 
Energiöverenskommelse uttrycks ofta, men inte alltid, i kronor eller minskad miljöpåverkan 
då ett exakt resultat är svårt att bestämma i förväg, överenskommelsen kan dessutom 
upplevas väldigt olika beroende på om man är hyresgäst eller fastighetsägare. 
Energiöverenskommelsen i energiavtalet uppstår många gånger med hjälp av trovärdiga 
parter och förhandsuppgifter (trovärdiga data), se även energiavtal. 

Kylanläggning se kylsystem. 

Kylmedelskylare eller luftkylda kondensorer är vanligen stående på taket, kan via uteluften 
fläkta bort kondensorvärme från kylmaskiner.  

Kylsystem, även kallad kylanläggning, består av kylaggregat samt ett rörsystem som 
distribuerar kyleffekt till användare ute i systemet. Huvudkomponenterna är kompressor, 
kondensor, expansionsventil och förångare (kyldisk).  

Systemeffektivisering uppnås i ett enskilt eller flera olika tekniska system.  Vid 
systemeffektivisering samverkar och utbytes termisk energi och effekt över systemgränserna 
som man har rådighet över. Effektiviseringen uppnås lämpligen, förutom via tekniska 
installationer med t ex bättre styr- och reglering, via olika typer av avtal som undersöks i 
denna rapport. 

Termisk energi är (värme)energi som finns, denna studie har sett över värmeenergi från 
kondensorn. 

Överskottsenergi kan vara en värmemängd som finns att tillgå, men inte nyttiggörs.  
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Förord 
BELIVS Innovationskluster 

Verklig nytta skapas när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter inom 
energieffektivisering och utbyter erfarenheter och kunskap. Det möjliggör 
innovationsklustret BELIVS – mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad 
energieffektivisering i livsmedelslokaler. 

BELIVS är nätverket samt mötesplatsen för samarbete – för att minska energianvändningen i 
livsmedelslokaler – mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och 
utrustningsleverantörer. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området 
livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager, bensinstationer – 
likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.  

Genom att driva utvecklings- och demonstrationsprojekt tillsammans med medlemmarna visar 
och tydliggör nätverket och innovationsklustret BELIVS att – och även hur – energieffektiva 
system och teknik fungerar i verkligheten. Målet för BELIVS är att få ut energieffektiva system 
och produkter snabbare på marknaden. BELIVS har också den viktiga uppgiften att föra ut 
erfarenheter till hela livsmedelskedjan, bl a via BELIVS webbplats www.belivs.se. BELIVS är 
en katalysator, möjliggörare och kunskapsbank samt ett verktyg till verklig nytta för hela 
livsmedelsbranschen. 

Varför BELIVS? 

Elanvändningen för livsmedelslokaler behöver sjunka. EU har nationella energi- och miljömål 
om energieffektivisering. Arbetet stödjs av Energimyndigheten och 2011 startade de 
tillsammans med aktörer inom livsmedelslokaler samt professionella kök, Energimyndighetens 
Beställargrupp Livsmedelslokaler, BELIVS. Antalet intressenter och aktörer har ökat sedan 
start, så 2015 utvecklades BELIVS vidare till att även vara ett innovationskluster. BELIVS ska 
hjälpa Sverige att nå de energimål som är uppsatta.  

 

BELIVS finansieras av Energimyndigheten (Projektnr 41295-1). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund - varför behövs kunskap om energiöverenskommelser? 
För att klara energi- och miljömålen gällande energibehov för uppvärmning av byggnader krävs 
effektivare sätt att projektera, bygga och förvalta fastighetsbestånden. Inte bara vid 
nybyggnation utan även för befintliga byggnader som är den största andelen av 
byggbeståndet. Byggnadsbeståndet ansvarar för 40 % av energianvändandet [4] och en nästan 
lika stor andel av CO2 utsläppen inom EU. Samtidigt är 35 % av EUs byggnadsbestånd äldre 
än 50 år[5] och graden av energieffektivitet skiljer sig åt mellan byggnaderna. Därav ligger den 
största potentialen i att se över det befintliga beståndet.  
 
Det krävs nya grepp för att reducera energibehovet samt minska CO2 utsläppen. En viktig 
aspekt med potential är att effektivisera energisamordningen mellan hyresgäster, 
fastighetsägare och energileverantörer. Både teoretiskt och tekniskt sett finns metoder att 
tillvarata energiöverskott, från en hyresgäst till övriga hyresgäster eller till en energileverantör 
som i sin tur kan nyttja överskottet och värmen till andra befintliga byggnader. Hindret och 
utmaningen till ökad effektivisering mellan parterna kan då vara på ett avtalsmässigt plan 
mellan de inblandade parterna. Detta då det på dagens marknad redan finns teknik som är 
tillgänglig att använda. Energiavtal mellan hyresgästen och fastighetsägare eller som denna 
rapport även valt att uttryckt sig, energiöverenskommelsen, har hög komplexitet och är inte 
lika tillgänglig och kommersialiserad som tekniken.   
 
Livsmedelsbutiker och andra lokaler med kylanläggningar, som skall hålla rätt temperatur för 
temperaturkänsliga varor, använder mycket elenergi och genererar även överskottsenergi via 
kylsystemen. Överskottsenergin och värmen som inte används eller tillvaratas av butiken själv 
betraktas som en restprodukt i kylprocessen och används oftast inte alls av butiken. Det kan 
vara stora mängder överskottsenergi, som kyls bort. Istället för att tillvaratas så sker oftast 
denna avkylning via luftkondensorer eller kylmedelskylare som är placerade på tak.  

Om det finns en kylanläggning så kan det även finnas potential att återvinna och tillvarata 
kondensorvärmen som genereras, och kyls bort via kondensorer. En kylanläggning fungerar 
som en värmepump, där värme flyttas från kylda varor. Denna värme kan genom att tillvaratas 
skapa både vinster och ökad nytta för flera aktörer. Vid installation och byggnation i 
livsmedelslokalerna borde det vid beslut efterfrågas kunskaper och tjänster som kan resultera 
till innovativa och nytänkande projekt, tjänster, produkter, installationer och system för att jobba 
effektivt och hållbart. För att veta om det blir ekonomiskt gynnsamt med termisk 
energiförflyttning (värmeåtervinning) bör hyresgästen se över energianvändningen för eget 
behov av uppvärmning men även med t ex fastighetsägaren, andra hyresgäster eller 
hyresgäster i närliggande byggnader.  

Energieffektiviseringspotentialen på systemnivå, innefattande ett eller flera tekniska system 
och även kallat systemeffektivisering, är beroende av energiöverenskommelser mellan olika 
aktörer. Sådana aktörer kan utgöra fastighetsbolag, hyrestagare - såsom boende och 
kommersiella verksamheter - samt energibolag. Genom att flytta på systemgränser och se 
livsmedelslokalen som en komponent i ett större system, t ex tillsammans med 
omkringliggande byggnader kan det vara lättare att tillvarata överskottsenergin och minska 
miljöbelastningen i samhället.  

Denna förstudie belyser de olika parternas perspektiv, möjliga leverantörer av energi samt 
mottagare. Studien bidrar till ökad kunskap och förståelse från olika aktörers perspektiv på hur 
en ökad energieffektivisering och miljövinst kan uppnås via energiöverenskommelser. 
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1.1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att öka förutsättningarna för ett ökat utbyte av energi genom att 
lyfta fram olika aktörers perspektiv på hur en ökad energieffektivisering kan uppnås.  

Genom ökat kunskapsutbyte och förståelse, mellan parterna, som visar på 
energieffektiviseringspotentialen, skapas incitament för en energiöverenskommelse som 
därmed minskar på miljöbelastningen.  

Studiens genomförande är indelad i tre delmål som även bidragit till studiens utformning: 
 

• energibesparingspotentialen för butiker. 
• potentialen för kylanläggningar att leverera värme. 
• underlag som kan användas i utbildningssyfte. 

1.1.2 Avgränsningar 

Detta projekt berör huvudsakligen befintliga byggnader. Det innebär att befintliga energiavtal 
(grundavtal som t ex beslutats om innan man vet vem som blir hyresgäst) som existerar mellan 
fastighetsägare och externa energileverantörer ej berörs i detta projekt. Vi har valt att uttrycka 
avtal som innefattar värmeenergin från kondensorvärmen som energiavtal och 
energiöverenskommelser mellan hyresgäster och fastighetsägare. Som presenterat i 
rapporten kan energiavtalen uttryckas skriftligt mellan parterna och innefatta specifika mätdata 
på utlovade effekter, temperaturer etc, men i energiöverenskommelsen är det inte 
nödvändigtvis skriftligt. I studien innefattas enbart kommersiella fastighetsägare, fastigheter 
som ägs av bostadsrättsföreningar har ej studerats.  
 
Data och statistik har hämtats från olika källor, som kan ha använt olika noggrannhet. Källorna 
är inte alltid kända, då de ej presenterats i rapporterna. De antaganden som har gjorts i STIL 
2[2-3] studien, speciellt för kylsystem och årsverkningsgrader, är inte redovisade. I denna 
rapport har ytterligare antaganden gjorts vid beräkning av potentialen avseende totala 
värmeflöden från livsmedelskylan. Dessa antaganden utgår från författarnas egen erfarenhet 
och kan därmed i framtida studier ses över genom att ta mer hänsyn till förhållanden som finns 
i och med livsmedelkylans verkliga anläggningar. Skillnader mellan anläggningar kan vara 
stora och därmed bör varje anläggning hanteras utifrån sina förutsättningar. I Bilaga 1 
presenteras och sammanställs, mer i detalj, data, statistik och antaganden som denna studie 
använt vid beräkningar.  
 
2 Genomförande 
Projektet har genomförts från augusti, 2017 t.o.m. december, 2018. Under projektets gång har 
aktörer kontaktats som hyr och/eller äger fastigheter med kylanläggningar installerade. I 
rapporten återges inga specifika namn, istället exemplifieras och beskrivs förutsättningar och 
situationer. Ett av projektets mål är att belysa bra energiavtal, mellan fastighetsägare och 
hyresgäster, som kan tjäna som inspiration för andra på marknaden. Det var även av intresse 
att finna projekt eller situationer där återvinning rent praktiskt skulle fungerat bra, men där 
administrativa hinder gjort att återvinning ej installerats. 

Kontakt har tagits med de olika aktörer som är delaktiga vid beställning, projektering, 
installation samt drift- och underhåll av butikers kylanläggningar (såsom konsulter, 
kylinstallatör, drift- och underhållspersonal). Kontakter har även tagits med andra av 
Energimyndigheten initierade samverkansprojekt som kan tänkas ligga inom området. 
Kontakterna har tagits via mejl, telefon och vid olika möten och event som ägt rum.   

Via arbetsmöten har kunskap till projektet samlats in, sammanställts och analyserats. 
Rapporten har bearbetat de svar och data som erhållits via enkäter och intervjuer med de olika 
aktörerna, där aktörerna fick ta ställning till förslag på olika tänkbara energiöverenskommelser.  
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Projektet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av: 

• Harry Swartz, Hållbar Miljö & Strategi 
• Lennart Rolfsman, RISE 
• Ulla Lindberg, RISE (projektledare) 

2.1 Enkäter och intervjuer 
I projektet kontaktades olika aktörer för att erhålla exempel på hur olika energiavtal utformats. 
Baserat på avtal som erhållits var även tanken att dela in avtalen i olika kategorier. 

Över 30 olika fastighetsbolag kontaktades, bland annat bolagen/ hållbara fastigheterna enligt 
tabell 2.1 nedan.  

Tabell 2.1 Listan, nr 1-18, ”Sustainable Brand Index Business to Business” är fastighetsbranschens 
ranking 2017 för hållbara fastigheter. 

1 Vasakronan  10 Fabege 

2 Klövern  11 Atrium Ljungberg 

3 Riksbyggen  12 Akademiska Hus 

4 Svenska Bostäder  13 Balder 

5 Rikshem  14 Kungsleden 

6 Wallenstam  15 Akelius 

7 Skandia Fastigheter  16 Hufvudstaden 

8 Castellum  17 Wihlborgs 

9 AMF Fastigheter  18 Pandox 

 
Projektet önskade kartlägga vilka energiavtal som fanns hos BELIVS, därav genomfördes 
intervjuer med representanter från deras organisationer. Studien innefattar merparten (över 
90%) av Sveriges livsmedelskedjor. 

Det söktes även, på olika sätt, möjligheter för att få ta del av avtal och överenskommelser. 
Några av de som kontaktades var driftentreprenörer, installationskonsulter, kylentreprenörer 
och kylkonsulter. 

Frågeställningar som aktualiserades och kommunicerades i projektet var utformade för att 
kunna samla in svar på hur (om) värme från deras kylanläggningar tillvaratas, alternativt 
dumpas via kylmedelskylare. Exempelvis: 
 

• Vem i er organisation skulle vi kunna vända oss till för att bättre förstå vilka 
energiavtal er organisation har?  

• Kan du eller din kollega svara på några av våra frågor, vi ber även att få möjligheten 
att återkomma till er inom kort för ett samtal.  

• Om en organisation saknar kunskap och kompetens, vem konsulteras, anlitas som 
”oberoende” part? 

• Hur mycket värmeenergi tillvaratas från era kylanläggningar, hur skulle det kunna 
vara möjligt att ”konvertera” till pengar (annat alternativ som gör det möjligt att få 
värderat)? 

• Hur mycket kommer teknik, och med det potential att återvinna, förändras med tiden? 
• Hur stor betydelse har framtida kostnader, hur beräknas ekonomiska faktorer och hur 

inkluderas förnyelsebar energi såsom sol och vind till er verksamhet? 
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• Kan idag mätningar och debiteringsunderlag implementeras vid en 
”överenskommelse”? 

• Kan de som är inblandade/ involverade (hyresgäst och fastighetsägare) komma 
överens om en fast kostnad? 

• Om vi delar in de projekt som idag har innefattat en ”energiöverenskommelse”, hur 
skulle du vilja beskriva följande fyra exempel (vi har gett förslag och komplettera 
gärna med dina tankar samt ifall det är något fall som existerar hos er, även hur 
många): 
 

- Fast avdrag på värmetillägget 
- Investeringslån 
- Förslag på överenskommelse 
- Leasing, utan värmekostnad 

Den initiala frågan till fastighetsbolagen (se tabell 2.1) var om någon eller några 
livsmedelsbutiker var hyresgäster i deras fastigheter. Nedan två följdfrågor diskuterades 
dessutom med de fastighetsbolag som svarade att de hade livsmedelsbutiker: 

• Finns det installerad värmeåtervinning från livsmedelsbutikens kylanläggning i någon 
eller några av de fastigheter ni äger eller förvaltar?  

• Om värmeåtervinning är installerad, antingen så att den endast betjänar butiken i 
fråga eller annan del av fastigheten, är denna energiåtervinning på något sätt reglerat 
i ett avtal mellan er som fastighetsägare och aktuell hyresgäst, såsom: 
 

- Exempelvis genom att återvunnen energimängd mäts och debiteras eller krediteras? 
- Energiåtervinningen regleras i hyreskontraktet? 
- Återvinningsanläggningen har installerats på hyresgästens initiativ för att få ner sina 

egna debiterade uppvärmningskostnader? 

2.2 Publikation, kommunikation och samverkan 

Projektets huvuddel har varit att söka lämpliga referensobjekt (”demo”) och projekt/ 
erfarenheter. Kontakterna under genomförandet, med nedanstående, har därför bidragit till 
projektets genomförande och resultat. En kommunikation och samverkan har skett med: 

• BELIVS organisationer. 
• Energileverantörer. 
• Fastighetsägare och fastigheter – exempelvis enligt lista över de mest hållbara 

fastighetsbolagen (ranking 2017, tabell 2.1). 
• Kylentreprenörer – med avseende på driftsavtal. 
• Kylkonsulter. 
• Livsmedelsföretag. 

Projektet har även kommunicerats i och med att lämpliga exempel och erfarenheter till 
projektet och olika kommunikationsspridningar har genomförts, såsom; 

- BELIVS hemsida (www.belivs.se). 
- BELIVS medlemsmöten.  
- BELOK och andra av Energimyndigheten befintliga nätverksaktörer. 
- Konferens (Kina, Beijing IIRICCC 2018, DOI: 10.18462/iir.iccc.2018.0021) “Energy 

agreements regarding grocery stores for a sustainable society – lessons learned”. 
- Underlag till branschtidningar.    

http://www.belivs.se/
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Enkäter och intervjuer  
Utfall baseras på enkäter och intervjuer som presenteras nedan.  

Under projektets genomförande kunde inte erhållas några energiavtal som hanterade 
överskottsvärme från livsmedelskylan. Den hypotes som fanns vid projektets utformning kunde 
inte bekräftas. Hos BELIVS kontakterna fanns inga energiavtal som kunde delges som 
efterlevdes vid tillfället då intervjuerna genomfördes. Orsaker till detta var baserat på 
kommunikations och kunskapsbrist som exempelvis: 

• resurskrävande/ brist,  
• ekonomiska utfallet var för marginellt,  

De tekniska installationerna, för att följa upp energi och värmeåtervinning, var ibland 
förberedda/ projekterade men inte fullföljda hela vägen.  

Inte heller de kylentreprenörer som kontaktades hade denna typen av avtal, de avtal som fanns 
var mer av karaktären driftsavtal. Vi upplever även att i branschen är de kylkonsulter som är 
väl insatta och varit med under en längre period inte så många till antal. Hos 
energileverantörerna – avtalsansvariga - har det inte förekommit någon möjlighet att erhålla 
specifika avtal.  

Kunskap gällande energieffektiviseringar saknas i hög grad hos de som skriver avtalen där 
energi och värmeåtervinning skulle kunna vara en komponent. I avsaknad av energiavtal hos 
dem som kontaktades, kunde inte projektet dela in avtalen i fyra olika kategorier som initialt 
var tänkt. Arbetsgruppen och studien fick tänka om och fokusera på olika möjligheter för att 
öka energiutbytet mellan aktörerna via avtal och energiöverenskommelser.  

3.2 Energiöverenskommelsen – ökad vinst och nytta 
Detta avsnitt beskriver aktörernas förutsättningar och situationer avseende energiavtal och 
energiöverenskommelsen som även utgör grunden och en utformning av incitamenten. 
Relationerna kan vara av karaktären teknisk och icke-teknisk, avtal kan vara skriftliga mellan 
parter och innefatta specifika mätdata och energiöverenskommelsen kan, många gånger, 
uppstå med hjälp av trovärdiga parter och förhandsuppgifter.  

Finns vilja vid avtalets ingående från båda håll att genomföra ett avtal och energieffektivisering 
borde således den viljan öppna upp en möjlighet för fler möjliga energiavtal och 
energiöverenskommelser.  För att skapa viljan förutsätts även att det finns kunskaper som 
beskriver hur möjligheterna ser ut. Idag finns flera initiativ där man initierar och uppmuntrar till 
dialog mellan parterna, men det förpliktigar inte nödvändigtvis till att energiavtal upprättats 
även om förutsättningarna finns. Denna rapport ger argument och kunskaper som 
förhoppningsvis skall kunna bidra till att minska på de hinder som idag uppstått och finns 
mellan aktörerna för att främja ett energiutbyte och energieffektivisering.  

3.2.1 Vad är en energiöverenskommelse? 
En överenskommelse mellan parter, exempelvis mellan hyresgäster och fastighetsägare, kan 
ta sig an många olika uttryck, detta projekt har valt följande definition för ett energiavtal:  

En energiöverenskommelse ses som ett skriftligt avtal mellan parterna. Avtalet skall 
stipulera om, hur och när ingående parametrar skall mätas samt hur de skall värderas. 
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3.3 Energiavtal 
Skriftliga energiavtal, där parterna, specifikt mäter energileveranser, effekter, utlovade 
temperaturnivåer etc. är något som inte utnyttjas i någon större utsträckning i branschen. 
Tänkta orsaker baserat på erhållen information under projektets gång redovisas nedan: 

3.3.1 En teoretisk betraktelse av en energiöverenskommelse 
För att en energiöverenskommelse skall vara hållbar över tiden måste båda parter uppleva att 
man har nytta av överenskommelsen. För att kunna göra en teoretisk bedömning av nyttan 
måste respektive part, leverantören och mottagaren, ha kunskap om följande; 

• Den som levererar värme bör ha kunskap om hur mycket energi som kan levereras, 
vid vilka temperaturer, hur dessa varierar under dygnet och året samt hur den framtida 
prognosen gällande energileveranser kommer att se ut.  

• Den som är mottagare av värmen och som skall nyttja den levererade 
överskottsenergin bör ha kunskap om hur den överförda energin kan nyttjas i det egna 
systemet, vid olika tider beroende överförda energimängder, temperaturnivåer och 
framtida prognoser. 

• För att kunna mäta incitamenten såsom den ekonomiska nyttan och eller den 
miljömässiga nyttan bör man även jämföra med dagens situation såsom kostnader och 
villkor med befintliga energileverantörer. 

• Denna typ av avtal skall även reglera hur man mäter de angivna faktorerna och hur de 
skall redovisas och verifieras. 

För att åstadkomma ett energiavtal enligt ovan där alla ingående parametrar i ett kontrakt skall 
verifieras krävs mycket kunskap och administration. Det har visat sig vara en utmaning för 
organisationerna att fullfölja alla delarna som förutsätts för ett hållbart, långsiktigt 
värmeåtervinnings-/ energiprojekt. Det kan vara en ledningsfråga i företagets organisation. 
Den som skall stå för investeringen av ett projekt, behöver precis som vid alla andra 
investeringar, ett beslutsunderlag som är så nära verkliga värden som möjligt. Detta är en stor 
utmaning då verkliga värden varierar över tiden. Detta faktum kan ofta utgöra ett hinder för en 
energiöverenskommelse.  

Då båda parter ofta inser att det vore en enklare lösning att återvinna energin som finns 
tillgänglig i byggnaden utan att mäta upp energin så väljer man istället exempelvis en   
energiöverenskommelse enligt nedan. 

3.3.2 Olika situationer där energiöverenskommelser kan tillämpas.  
Nyttan av ett energiavtal behöver inte alltid uttryckas i kronor och ören eller i minskad 
miljöpåverkan då många faktorer som påverkar det exakta resultatet är svåra att bestämma i 
förväg. De inblandade parterna kan ofta få en förhandsuppgift, via involverade installations-
projektörer och tekniker, att det är en bra åtgärd att gå vidare med ett projekt där man även 
tillvaratar överskottsenergi. Beroende på parternas olika organisationsstrukturer så varierar 
beslutsunderlagen väldigt mycket och blir i väsentliga delar ofta projektspecifika. Att skapa 
avtal som är generella för alla projekt är därför svårt. Detta gör att nyttan av en energi-
överenskommelse kan ses ur många perspektiv och upplevas väldigt olika beroende på olika 
aktörer. Nedan beskrivs tre scenarier där värme kan tillgås: 

3.3.2.1 Som en del av en hyresförhandling mellan en fastighetsägare och hyresgäst 
(livsmedelslokal); 

Parterna har kännedom om att livsmedelslokalen tidvis har mycket överskottsvärme som 
ventileras bort till uteluften, via kylmedelskylare/kondensorer på taket. Bedömningar görs i 
förhandlingen, som kan vara såväl en omförhandling av ett hyreskontrakt som en nyetablering, 
att hyresgästen kan få reducerat värmetillägg med x % om fastighetsägaren får tillgång till 
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denna överskottsvärme. Beroende på den tekniska kunskapsnivån och kännedomen om de 
historiska energivärdena i fastigheten och lokalen hos respektive part kommer rabatten på 
värmetillägget att variera om kallhyra tillämpas.  Om hyresgästen har varmhyra kan denna 
energiöverenskommelse redan vara inarbetad i hyresavtalet. Energiöverenskommelsen 
uttrycks inte i direkta termer utan ingår i ett större avtal, i detta fall hyresavtalet. 

För fastighetsägaren kan mervärdet ligga i att miljöpolicyn efterlevs och att driftnettot 
förbättrats (ökat fastighetsvärde). På motsvarande sätt erhåller hyresgästen mervärden i form 
av lägre kostnader, miljöpolicyn efterlevs och en positiv påverkan på varumärket uppnås.  

3.3.2.2 Som en del i ett större ombyggnadsprojekt / utveckling av fastigheten; 
Fastighetsägaren planerar för ett större fastighetsprojekt och har involverat byggprojektledare 
och projektörer. I och med att man involverar professionella aktörer inom energi- och 
miljöområdet kommer förutsättningarna för en förbättrad samordning inom energiområdet att 
öka. I projektet gör man en översyn av de energi- och miljömässiga förbättringarna som skall 
ingå i utvecklingsprojektet. Då kan återvinning och samordning mellan fastighetsägaren och 
hyresgästernas energiförbrukning vara en viktig pusselbit i kalkylskedet. Hur respektive part 
kan bidra till lägre energiförbrukning och lägre miljöpåverkan kan sedan avspeglas i 
hyreskontrakten. Fastighetsägaren kan på detta sätt förbruka mindre inköpt energi från den 
externa energileverantören och på så vis tillföra positiva värden till fastigheten såsom 
fördelaktigare effektkostnader, med lägre miljöpåverkan. Med andra ord så kan en viktig 
komponent i fastighetsägarens avtal med den externa energileverantören tillföras via 
hyresvärdens avtal med hyresgästerna. 

En viktig aspekt vid en större ombyggnad i dagsläget, förutom de som redan nämnts, är 
fastighetsägarnas mål att uppnå olika miljöcertifieringar. Här spelar energisamordningen 
mellan fastighetsägarnas system och hyresgästernas system en extremt viktig roll. Ett vidgat 
perspektiv som ser över systemgränserna kan bidra till en ökad energieffektivisering.  

3.3.3 Förenklad etableringsprocess 
I dagsläget har såväl hyresgäster och fastighetsägare både externa och interna krav på att 
vara hållbara. Hållbarhetspolicyn vid en etablering kräver ofta att man utreder såväl miljö- som 
energimässiga konsekvenser. Detta kan vara tidskrävande och ibland upplevas som ett hinder 
för en snabb och effektiv uthyrningsprocess. För en snabbare och effektivare 
uthyrningsprocess kan hyresgästen i detta fall underlätta etableringsprocessen genom att 
erbjuda sin överskottsvärme i utbyte mot exempelvis en underhållsåtgärd.  
 
Vilket ovan beskrivs är det många olika pusselbitar, med flera aktörer, som kan vara tänkbara 
för att få ett avtal och/ eller energiöverenskommelse mellan parter som tillvaratar 
överskottsvärmen från butikens kylsystem.  Ovan, som denna rapport även beskriver, och som 
även intervjuer med branschen påtalat, är mest troligt att med dagens förutsättningar och 
kunskap förekommer det flest energiöverenskommelser, se 3.3.2.  

3.4 Energibesparingspotentialer och ägandeformer 
Med olika butikskoncept förekommer även olika ägandeformer. Det kan även vara en policy 
inom organisationer om hur man äger fastigheter och/ eller lokaler. En trend på senare tid är 
att många av butikerna inte äger sina fastigheter utan istället hyr lokalyta. Detta innebär att 
kunskaper att hantera frågor som berör avtal och hyra av fastighet/ lokal inte längre 
nödvändigtvis finns i samma organisation. Det är inte självklart att den kunskap och de 
personer som tidigare jobbade med att förvalta och se över fastigheter finns kvar i 
omorganisationer och ledning där behoven kan förekomma när avtal diskuteras.  

Ägandeformer och hyresavtalens utformning påverkar energieffektivisering då drivkraften att 
minska sin energikostnad ligger hos den som har incitament. Värdet av energin kan vara olika 
beroende förutsättning och aktör. Energieffektivisering är en situation som bygger på 
kommunikation och förståelse, speciellt då man jobbar över olika systemgränser.   
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Potentialen till besparingen som denna studie redovisar baseras på andelen värme som 
kylanläggningarna producerar. Baserat på statistik finns möjlighet att uppskatta hur stor andel 
värme som teoretiskt skulle kunna tillgås från kylanläggningar, vilket presenteras i denna 
rapport. Det finns flera vinster och nytta av att veta, förstå och kunna sprida möjligheterna och 
potentialen att tillvarata denna värme. I en livsmedelslokal sker ett utbyte av värme mellan 
olika tekniska installationer och system.  Bilaga 2 Livsmedelslokaler – butikens kylanläggning 
och energianvändning presenterar bakgrund och teknisk uppbyggnad av butiksbygganden och 
resultat som tidigare framkommit i BELIVS förstudierapport BF06 Incitamentbaserade 
hyresavtal livsmedelslokal / fastighetsägare [11].  

3.4.1 Värme från kylanläggningen 
Värme från livsmedelskyla är resultatet av hur ett kylsystem arbetar och i ett kylsystem 
inkluderas fyra huvudkomponenter vilket illustreras i Figur 3.1[9].  Hjärtat i kylsystemet är 
kompressorn (motorn) som används för att lyfta värme till en högre temperaturnivå. Samtidigt 
som kylan från kylsystemet produceras flyttas värmen från ett ofta separat utrymme till någon 
annan mottagare och plats, oftast utomhusluft eller som i fallet kylskåp hemma till rumsluften. 
Arbetet för att lyfta temperaturen och flytta värmen utföres av kompressorn som drivs med el. 
De siffror som ibland finns tillgängliga avseende el till kylanläggningar är oftast den köpta elen 
till kompressorn. Övrig elförbrukning såsom pumpar och fläktar i kylsystemet kan vara av 
samma storleksordning som förbrukningen i kompressorn.  

 

 
Figur 3.1. Huvudkomponenterna som ingår i kylanläggningen kylsystem – kompressor, kondensor 
(kylmedelskylare), expansionsventil och kyldisk.  
 
Det finns ett för varje system specifikt samband mellan kompressorns elbehov och den totala 
värmemängden. Förenklat kan detta samband anses vara kylsystemets verkningsgrad (COP) 
som kan beräknas för olika driftsfall och beräknas momentant för ett visst ögonblick. Det finns 
sedan olika sätt att omvandla dessa ögonblicksbilder till en övergripande bild för hela året. Hur 
den övriga elförbrukningen hanteras vid beräkningen av hela systemets verkningsgrad kan 
variera. I ekvationen kan bland annat innefattas cirkulationspumpar, fläktar, avfrostning och 
andra för kyldisken nödvändigheter, samt styr- och regler.  
 
Den uppskattade värme som kan tillgås från kylanläggningarna är av intresse i förhållande till 
butikens uppvärmningsbehov. Det effektivaste för butiken är att först och främst använda 
värmen från sin kylanläggning, istället för att köpa annan värme eller leverera till annan part. 
Avseende lokaler har Energimyndigheten sammanställt statistisk, STIL 2[2-3] rapporter, och 
uppskattat energianvändningen. Hur mätningar och urval har gjorts framgår delvis i STIL 
rapporten från år 2009, uppföljande mätningar av Energimyndigheten genomfördes 2010[2]. I 
detta projekt har ”Energistatistik för lokaler” utgåva 2010[3] använts som jämförts med STIL 2 
undersökningen, se även Bilaga 1 för detaljerade beräkningar. 
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För livsmedelskyla uppskattas att: 
• de ytor som benämns livsmedelshandel uppgå till totalt 4,3 miljoner m2, statistiken tar 

hänsyn till att 50% av lokalens yta är avsedd för livsmedelshandel. 
• uppvärmningsbehovet anges till 140 kWh/m2 i livsmedelslokalen. 
• trenden är att andelen livsmedelskyla ökar, statistiken visar en ökning på 36 kWh/m2 

år 1990 relaterat till 2009. År 2009 angavs livsmedelskyla uppgå till 150 kWh/m2. 
 

Med ovan nämnda statistik och antaganden kan tillgänglig värme från kylsystemen beräknats 
till 1,3 TWh/år alternativt anges som 294 kWh/ m2, år.   
 
För handelslokaler ingår, förutom andra lokaler och verksamheter, även livsmedelslokaler som 
har en stor andel kylanläggningar. I figur 3.2 illustreras att livsmedelskyla ingår i lokaler där 
mat både förvaras, tillagas, äts och köps. Idag säljs även livsmedel i allt större utsträckning via 
nya köpkanaler och e-handel (restauranger, servicehandel och övrig detaljhandel), med 
butiker från norr till söder, i tätort och glesbygd.  
 

 
Figur 3.2. Livsmedelskyla finns där mat förvaras, tillagas, äts och köps [7].  
 
Det är därav troligt att yta/lokal som innefattar ett kylsystem är betydligt större än 4,3 miljoner 
m2. En annan osäkerhetsfaktor är uppvärmningsbehovet. Då det idag är vanligt, 
förekommande, att butiker installerar kyldiskar med dörrar så minskar uppvärmningsbehoven. 
Vad som då även är intressant att beakta är vad som är ett lämpligt inneklimat och 
tempereratur för denna typ av lokal där kylda livsmedel hanteras. Det är dessutom högst troligt, 
och även önskvärt, att andelen värme som tillgås från förnyelsebara källor, ökat i takt med en 
ökad miljömedvetenhet sedan år 2009.  
 
4 Tre goda exempel 
Dessa exempel är hämtade från verkligheten. Exemplen är utformade utifrån de förväntade 
generella kunskaperna som råder i branschen, tanken är att få hyresförhandlare och övriga 
icke tekniker att känna igen sig. Som synes har det i alla tre fallen funnits tillgänglig teknik att 
tillgå när man skapade ett värmeåtervinningsprojekt och energiöverenskommelse. I de fall 
man inte uppnår en värmeåtervinning, kan bristerna ligga mer på de avtalsmässiga 
administrativa delarna. De olika exemplen ger även exempel och knyter an till olika 
energiöverenskommelser som presentats i rapporten (se exempel 3.3.2). 

I alla dessa tre exempel har fastighetsägaren och hyresgästen haft en teknisk förståelse. 
Ibland är dessa två aktörer inte inom samma organisation.  Alla tre exempel bygger på 
förutsättningar där ingående parter varit överens om ekonomin (incitament) och dess 
tekniska utformning.   
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4.1 Exempel 1 - självförsörjande uppvärmning av fastigheten via 
överskottsvärme från kondensorvärme 

 
Åtgärd:   Nyttjande av kondensorvärme för uppvärmning.  
 

Möjligheter:   Frigjord eleffekt som kunde driva värmepumpen.  

Bakgrund:   
En äldre butiksfastighet, byggd på 70-talet, som huvudsakligen innehåller en livsmedelsbutik 
uppvärmdes via en oljepanna. Butiksytan uppskattas till ca 1 500 m2. Ett projekt, som startade 
för att säkerställa driften av oljepannan, övergick till ett energieffektiviserings- och miljöprojekt 
då de inblandade konsulterna föreslog att nyttja kondensorvärmen och koppla in en 
värmepump för att höja temperaturen på återvinningsvärmen.  

Under åren hade dessutom mer livsmedelskyla installerats viket inneburit att eleffekten var 
maximalt utnyttjad i befintlig elservice. Dessutom hade oljepannan uppnått sin tekniska 
livslängd och behövdes bytas ut. För att få elen att räcka för driften av värmepumpen så byttes 
all belysning till eleffektivare belysning. En mindre oljepanna installerades som backup till 
värmeåtervinningssystemet 

Framgångsfaktor/er: Teknisk kunnig, engagerad och driven personal var med från 
butik/ installationsled när projekt diskuterades vilket gjorde det 
möjligt att koppla samman fastighetens värmesystem med 
butikens kylsystem, se figur 4.1 nedan.  

Resultat: Ingen olja har nyttjats efter åtgärd utan värmeåtervinnings-
systemet har stått för all uppvärmning. Elförbrukningen ligger på 
samma nivå som tidigare inkluderat driften av den installerade 
värmepumpen. Miljövinsten har blivit stor då butiken även och 
endast nyttjar förnyelsebar el idag. 

Ägandeförhållanden:  Fastighet ägs av samma aktör som hyresgäst (livsmedelslokal), 
vilket var en möjlig och bidragande faktor till ett energiutbyte 
mellan butikens kylsystem och fastighetens värmesystem.  

 

Figur 4.1 Illustration visar hur butikens kylsystem kopplades samman med fastighetens värmesystem.   
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4.2 Exempel 2 – värmeåtervinning i butik med hjälp av befintliga kylbatterier 
som ej nyttjas under värmesäsong 

Åtgärd:  Ett nyttiggörande av värmen från kylanläggningen med minsta 
möjliga investering – användning av tillgängliga värmebatterier. 

Möjligheter: Vid installationen förutsattes följande två lösningar: 
1. Stora ytor mellan kylanläggningens kylmedelkrets och luftflödet 
i lokalen. Detta för att kunna hålla ner det förhöjda kondenserings-
trycket så mycket som möjligt. 
Löstes genom att utnyttja kylbatterier som inte användes under 
uppvärmningssäsongen. 
2. En överenskommelse om hur den förhöjda elkostnaden till 
kylanläggningen på grund av det högre kondenseringstrycket skall 
behandlas, vem betalar? 
Den förhöjda elkostnaden diskuterades, inom samma företag/ 
organisation, en schablonlösning valdes. 

Bakgrund:  
I ett större köpcentrum finns en stor livsmedelsbutik. Byggnaden värms med fjärrvärme som 
huvudsakligen distribueras med luftsystemet. I luftaggregaten finns det luftbatterier för kylning 
av luften vid kylbehov av lokalen. Köpcentras yta uppskattas till 20 000 m2. Butikens kylkunnige 
och fastighetens tekniska förvaltare har diskuterat hur det skall vara möjligt att nyttiggöra 
värmen från kylanläggningen för byggnadens/ fastighetens uppvärmning.  

Framgångsfaktor Butikens kylkunnige och fastighetens tekniska förvaltare möttes i 
diskussionen och såg möjligheterna med att nyttiggöra värmen för 
fastighetsuppvärmning på ett enkelt sätt med tillgänglig teknik. 

Resultat Lägre driftskostnader för alla inblandade, ökat driftnetto på 
fastigheten.  

Ägandeförhållanden:  I ett större köpcentrum finns en stor livsmedelsbutik som ägs av 
samma ägare som hela köpcentret. Åtgärder för energiutbyte 
utförs inom samma organisation vilket sannolikt underlättat 
energiutbytet.  
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4.3 Exempel 3 – värmeåtervinningsprojekt med värmepump 
Åtgärd:  Värmepumpar av standardutförande installerades för att tillvarata 

värmeåtervinning från kylsystemet. Värmepumpsanläggning 
möjliggjorde en högre framledningstemperatur till butikens 
värmebatterier.  

Möjligheter: Då kylsystem även hade energieffektiviserats passade man på att 
anpassa kylsystemet till det nya kylbehovet med olika åtgärder. 
Värmeåtervinningsprojektet blev en åtgärd. 

Bakgrund 
Butiken är ombyggd och har fyra olika maskinrum med flera olika kylsystem i butiken. 
Uppvärmning var till största del via tilluft på en butiksyta motsvarande 3 000 m2. Innan 
återvinningsprojektet hade kylsystemet energieffektiviserats då dörrar installerats på 
kyldiskar och kylsystemet anpassades även till det nya kylbehovet med olika åtgärder. 
Projektet innebar ny teknik för värmeåtervinning till butiken. En värmepumpsanläggning 
installerades med fyra stycken värmepumpar av standardutförande. Detta bidrog till att 
butikens värmebatterier i ventilationssystemet erhöll de efterfrågade högre 
framledningstemperaturerna.  
För att se nyttan och ekonomin relaterades inköpt värme med tillgänglig värme från 
värmepumparna. Att tillgå egen värme istället för att köpa in externt minskar butikens 
kostnader till externa värmeleverantör. En samordning för effektiv och lönsam drift av olika 
system i butiken är viktig, därför var en ytterligare åtgärd att se över de olika styrsystemen 
såsom livsmedelskyla, värmepump, ventilation och fjärrvärme. Dessutom var en tredje 
åtgärd och viktig aspekt att man såg över underhållet. Att förebygga är bättre än att behöva 
rycka ut när något går sönder. Vid injusteringarna inkluderades och sågs över systemens 
inställningar för att förhindra att ventiler mm står öppna eller läcker. Dessa åtgärderna bidrog 
sannolikt till mesta möjliga värmeåtervinning. Figur 4.2 illustrerar värmepumparnas 
installation mot värmesystemet och i rapport BP04[12] återges fler detaljer. 
 
Framgångsfaktor En konsult och befintlig kylentreprenör anlitades, dessa hade 

god kännedom om värmepumpar och butikens samt 
fastighetens installationer. Man trodde på tekniken, hade ett gott 
förtroende för varandra, och hade även möjlighet till 
investeringen av den nya tekniken.  

 
Resultat Butiken halverade mängden inköpt fjärrvärme (under              

mätperioden som då relaterade till föregående år och därefter 
har den mer eller mindre kunnat uteslutits), detta med likvärdiga 
utetemperaturer. En ekonomisk vinst med värmepump är även 
minskade driftskostnader för uppvärmning och tappvarmvatten 
efter det att investeringen är återbetald.  
 

Ägandeförhållanden:  Fastighet ägs av samma aktör som hyresgäst (livsmedelslokal).  
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Figur 4.2. Schematisk bild på värmeåtervinningsprojektets inkoppling av värmepumpar mot värme. 
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5 Slutsatser 
En viktig slutsats är att det råder en stor avsaknad på energiavtal och 
energiöverenskommelser där man angivit om, hur och när ingående parametrar avseende 
utlovade effekter, temperaturnivåer etc skall mätas samt hur de skall värderas.  

Ett ökat kunskapsutbyte och förståelse som visar på nytta som kan uppnås skapar incitament 
för energiavtal och energiöverenskommelser mellan hyresgäst och fastighetsägare, med ökad 
energieffektivisering samt minska miljöbelastning som följd.  

Idag är vanligast att man som hyresgäst (livsmedelslokal) hyr sin lokalyta av fastighetsägaren, 
denna situation såg annorlunda ut tidigare. Ägandeformer och hyresavtalens utformning 
påverkar energieffektivisering då drivkraften att minska sin energikostnad ligger hos den som 
har incitament. Värdet av energin kan vara olika beroende förutsättning och aktör. Därav är 
energieffektivisering en situation som bygger på kommunikation och förståelse, speciellt då 
man jobbar över olika systemgränser. Den kompetens som en gång fanns i organisationen när 
avtal upprättats är inte alltid självklart densamme efter omorganisationer och vid 
omförhandlingen. Därav kan problematiken ligga i organisation och hos ledningen och i 
avsaknad på rätt kompetens. 

Den som står för investeringen önskar ett beslutsunderlag som är så nära verkligheten som 
möjligt, detta är en utmaning då verkligheten varierar då olika installationer och system skiljer 
sig åt.  

5.1 Energibesparingspotential  
Befintliga kylsystem är av olika utföranden med olika verkningsgrader innefattande allt från 
komponent till systemnivå. Energieffektiviteten hos många idag befintliga system varierar.  
Hos hyresgästen, med kylsystemet, är andelen värme som finns att tillgå beräknat till 294 
kWh/m2, år. Lokaler/ byggnader med livsmedelskyla motsvarar 4,3 miljoner m2 vilket innebär 
att potentiell värme från Sveriges kylanläggningar beräknas uppgå till minst 1,3 TWh/ år. 

Uppvärmningsbehovet i butikerna, är antagit till 140 kWh/ m2, år. Med de här värdena kan det 
se ut som om alla butiker alltid kan värmas med den egna värmen från livsmedelskylan. Detta 
måste kontrolleras i varje enskilt fall. Med säkerhet kan alla butiker komplettera värmen, via 
fastighetsägarens värmesystem, och betydligt större ytor än uppvärmningen av den egna 
butiken stora delar av året. 

Tekniska installationer, för att återvinna överskottsenergin, finns tillgängligt. 
Energibesparingspotentialen är stor, oavsett butikskoncept, då det bedöms att de flesta idag 
inte tillvaratar överskottsvärmen från sina kylanläggningar.  

5.2 Energiavtal och incitament 
Skriftliga energiavtal, där parterna, specifikt mäter energileveranser, effekter, utlovade 
temperaturnivåer etc är något som inte tycks utnyttjas i någon större utsträckning i branschen.  

Det är mer troligt att energiöverenskommelser tillämpas, då behöver inte nyttan uttryckas i 
kronor eller minskad miljöpåverkan. Genom att involvera kunniga installatörer och projektörer 
kan kunskap skapas om att åtgärd är lämplig för att tillvarata överskottsenergin.  

Beroende på parternas olika organisationsstruktur och policy så kan beslutsunderlagen variera 
och ibland vara projektspecifika. Generella avtal är svårt att skapa. Nyttan kan ses ur många 
perspektiv och upplevas olika beroende på aktör. Energiavtal och energiöverenskommelse 
kan exempelvis uppstå då: 

• Värme kan tillgås som en del av hyresförhandlingen mellan fastighetsägare och 
hyresgäst. Då kan incitamentet hos fastighetsägaren vara att en miljöpolicy efterlevs 
och att driftnettot förbättrats (ökat fastighetsvärde). Hyresgästen kan på motsvarande 
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sätt få mervärden och lägre kostnader, miljöpolicy efterlevs och en positiv syn på 
varumärket uppnås.  

• Som en del i ett större ombyggnadsprojekt / utveckling av fastigheten kan återvunnen 
värme och samordning mellan fastighetsägaren och hyresgästen vara en viktig 
pusselbit i kalkylskedet. Fastighetsägarens incitament kan vara att förbruka mindre 
inköpt energi från annan leverantör och på så vis tillföra positiva värden till fastigheten 
såsom fördelaktigare effektkostnader, med lägre miljöpåverkan. En viktig komponent i 
fastighetsägarens avtal med den externa energileverantören tillförs via hyresvärdens 
avtal med hyresgästerna. Ett annat incitament kan vara att uppnå olika 
miljöcertifieringar, en energisamordning mellan fastighetsägarnas system och 
hyresgästernas är då viktiga. Med ett vidgat perspektiv kan man öka på 
systemeffektiviseringen.  

• Förenklad etableringsprocess kan vara värdefullt. Hållbarhetspolicyn vid en etablering 
kan kräva utredning av både miljö- och energimässiga konsekvenser. Incitament för 
bägge parterna kan då vara att underlätta genom att som hyresgästen i detta fall 
erbjuda sin överskottsvärme i utbyte mot exempelvis en underhållsåtgärd.  

Energiavtal och/ eller energiöverenskommelser kan ske via avtal eller överenskommelser. Det 
vanligaste förekommande idag bedöms vara energiöverenskommelser. Det antagandet 
baseras på att studien inte hittat skriftliga avtal som är verksamma och hanterar energi (från 
livsmedeslkyla) mellan leverantör och mottagare.  

6 Nuläge och behovsbild, varför behövs 
Energiöverenskommelse? 

6.1 Energileverantörens möjligheter att tillvarata energi – varför upprättas 
inte avtal? 

Det finns flera skäl till att energibolag kan spela en väsentlig roll som part och utvidga 
möjligheten till en fungerande överenskommelse. Fastighetsägare kan inte vara säkra på att 
livsmedelsbutiken kan leverera värme till fastigheten längre än befintligt kontrakt eller inte ens 
så länge.  Dessutom kan fastigheten beroende på typ av fastighet behöva mer värme än vad 
butiken kan leverera.  

Ur butiksägarens synvinkel kan det finnas andra fördelar med att alltid kunna leverera all värme 
till ett större externt värmesystem såsom en fjärrvärmeleverantör. I centrala etableringslägen 
kan en kylmedelskylare vara dyr och svår att lyfta upp på taket och dessutom ge bullerproblem. 

För energibolag som ser sitt energisystem som en egen affär kan kondensorvärme från 
kylanläggningar vara en affärsmöjlighet. De försök som gjorts hittills har inte resulterat i någon 
större mängd affärer. En trolig orsak är att parterna inte har bedömt att lönsamheten är 
tillräcklig. Andra (affärs)lösningar eller behov kan säkert ändra detta till ett mer positivt utfall. 
Med dagens randvillkor så behöver förutsättningar förändras för att få en ekonomi, ändrade 
förutsättningar kan innebära ändrade tariffer, anslutning till fjärrvärme och kostnader för värme 
och/ eller andra energikällor.  

6.2 Energiutbyte mellan fastighet och lokal med kylanläggning  
De organisationer, fastighetsbolag och hyresgäster som huvudsakligen är involverade i denna 
studien har relativt traditionella organisationsstrukturer för respektive bransch. Det innebär att 
hyresgästen i form av en avtalsansvarig träffar en förvaltare eller uthyrare vid omförhandling 
av hyreskontrakt. Oavsett tjänstetitel så är det sällan eller aldrig personer, med kunskap om 
energiåtervinning av komplexa system, som sitter med vid omförhandlingen eller som har 
initierat frågan om återvinning. 

Det är vid omförhandlingar av hyreskontrakt som chansen är som störst att påtala förändringar 
eller justeringar som man vill få genomförda. Det gäller såväl hyresgäst som hyresvärd. 
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Organisationernas struktur och strategi samt hur man handlägger hyresförhandlingarna är 
med andra ord extremt viktiga för att fånga energiförbättringsförslag av alla de slag. 

Om det däremot finns inneklimatproblem eller andra driftproblem som diskuteras vid 
omförhandlingar och man kopplar in tekniska konsulter för att lösa problemen så ökar 
sannolikheten att det även kommer förslag per automatik om det går att spara energi. 
Teknikerna känner till att/ hur en teknisk installation kan utföras och tekniken finns att tillgå. Då 
hittar även parterna ofta pragmatiska lösningar, på inrådan från konsulterna, så att man slipper 
mätningar av energimängder mm. De flesta vet att det kan vara väldigt administrativt 
betungande att följa upp avtalen då en mängd faktorer måste verifieras. På motsvarande sätt 
kommer ofta energieffektiviseringsförslagen upp på bordet vid mindre projekt och 
ombyggnader. 

Beroende på typ av hyreskontrakt, varm- eller kallhyra, kommer incitamentet för att justera 
hyresavtalet bero på vem som får störst fördel. I vissa fall kan det även vara en policyfråga då 
man har en hållbarhetspolicy som skall implementeras. 

En stark drivkraft, och i vissa fall den enda för fastighetsägare, är att göra 
energieffektiviseringsåtgärder där man investerar i hyresgästens ”anläggning” och man kan 
öka och förbättra driftnettot för fastigheten. Just det faktumet att det kan vara frågan om att 
investeringen ibland måste göras i motpartens anläggning utgör ofta ett hinder i 
förhandlingarna.  

Det övergripande problemet är kunskapsbristen avseende vad man kan uppnå genom att 
samordna energiflödena i byggnaderna. Med kunskapen om hur man kan energieffektivisera 
med hjälp av överskottsenergin så kommer frågan upp på förhandlingsbordet då det är en win-
win situation där bägge parterna kan vinna på ett energiavtal och energiöverenskommelse. 

Att reducera energibehoven för att minska CO2 utsläppen förutsätter nya grepp. Denna 
studie har sammanställt kunskaper om hur nuläget ser ut i befintliga byggnader i Sverige där 
det finns livsmedelskyla. I lokaler med livsmedelskyla finns stora mängder energi som oftast 
kyls bort istället för att tillvaratas. Förutsättningar för att tillgå denna energi kan se 
annorlunda ut framöver. Samtidigt kan de möjligheterna, behoven och den struktur som idag 
finns utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att se över åtgärderna som möjliggör ökad 
energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Samverkan mellan olika aktörer, både 
internt i organisationen, och externt kan bidra till fler avtal och energiöverenskommelser. En 
ökad samverkan bygger även på en ökad kunskap och förståelse om situationen som 
uppstår då det finns en kylanläggning som hör till lokalen.  

Ökad kunskap 
Projektet har identifierat en avsaknad av energiavtal som innefattar hur värme från kylsystem 
tillvaratas. Tekniken finns tillgänglig, i befintliga byggnader, men det saknas avtal på det icke-
tekniska planet mellan parter såsom hyresgäst och fastighetsägare.  

Denna studie visar, att andelen värme som finns att tillgå från svenska butikers kylsystem 
motsvarar 294 kWh/m2, år. Samtidigt uppskattas livsmedelshandelns ytor till 4,3 miljoner m2.  

En yta på 4,3 miljoner m2 är troligen i underkant då den av totala ytan i övrig handel (10,4 
miljoner m2 ) innefattar t ex små butiker och bensinmackar. Med ett uppvärmningsbehov på 
140 kWh/m2 för livsmedelshandeln ser det ut att vara möjligt att tillgå värme utanför den egna 
butikens systemgräns. Då kylbehovet varierar mycket över året kommer även tillgången till 
värmen att variera under året. Vår och höst finns mycket överskottsvärme att tillvarata, 
skillnader kan även vara beroende på dag och natt. 

Kunskap och underlag för energibesparingspotentialen innefattande olika butikskoncept, 
installationslösningar och etableringslägen kan bidra till en ökad förståelse som i 
förlängningen innebär att man ser över och tillvaratar tillgänglig energi från kylsystemen. 
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Ökad energieffektivisering och minskad miljöpåverkan 
Det föreligger skäl att tydliggöra incitamenten som finns för de olika inblandade parterna vid 
en energiöverenskommelse. Både hyresgästen och fastighetsägarens incitament och dess 
betydelse för fastighetens ekonomi. En ökad energieffektivisering innebär en minskad 
miljöpåverkan. När två parter möts, i en förhandling, är det därför av stor vikt att man ser att 
man kan dela på vinsten som uppstår vid energieffektiviseringen.  

En del och fåtal försök har genomförts att skapa energiavtal, t ex med fjärrvärmeleverantörer. 
De ”överenskommelserna” är antingen väldigt få eller existerar inte längre. En trolig orsak är 
att inte bägge parterna längre tyckte att de gynnades i överenskommelsen vilket innebar att 
det blev ett projekt som inte sedan kunde fortsätta vidare.  

Ökad nytta 
Studien har identifierat att det finns ett ökat behov som ligger på organisatorisk art. För att 
uppnå systemeffektiviteten förutsätts att man kan jobba i rätt sammansatta projektgrupper 
vid omförhandling av hyresavtalet (med rätt kompetenser).  

Hyresavtalen, där energiavtalen ingår, innefattar flera olika behov av kompetenser såsom 
teknik, ekonomi och miljö. Om ett avtal upprättats är det oftast i samband med ett projekt. En 
begränsning i det långsiktiga resultatet kan då vara att avtalet som upprättats inte efterlevs i 
avsaknad av den ursprungliga projektgruppen.  

7 Fortsatta arbeten och behov 
Den generella slutsatsen är att det finns stor potential till ökad energieffektivisering och 
samtidigt minskad miljöbelastning genom att öka andelen energiöverenskommelses mellan 
fastighetsägare och hyresgäst. Framförallt genom att se över de avtalsmässiga formerna för 
befintliga byggnader. 

Ledning och organisationsstruktur kan påverka avtalens utformning då de förhandlas och 
omförhandlas. Den organisation som fanns vid byggnationen är inte självklart densamma 
senare vid omförhandlingar. Därav finns behov av att se över organisationens struktur som 
idag finns vid nybyggnation relaterat till befintlig byggnad då avtalen förhandlas och 
omförhandlas. Olika förutsättningar och kunskaper påverkar möjligheterna. En annan 
intressant aspekt är att se över hur olika hyresavtal och dess utformning påverkar 
systemeffektiviteten. Ett exempel kan vara att hitta former för avtal utan komplicerad mätning 
knuten till den ekonomiska delen av avtalet. Ökad nytta som belyses är av stor vikt. Detta är 
ett kontinuerligt arbete och kan även många gånger vara en fråga som hör hemma hos 
ledningen i organisationen. För att få ett kontinuerligt arbete i organisationen och med de 
parter, både internt och externt, förutsätts därför en återkoppling som gör det möjligt att se 
över förbättringspotentialen. 

Ökad kunskap om avtalens utformning kan bidra till fler energiavtal där energi-
överenskommelsen utformas. En god hjälp skulle kunna vara att ta fram en mall och tips på 
hur ett energiavtal kan se ut. Här kan även belysas olika frågeställningar, schabloner och 
behov av utredningar som behövs. Att det finns trovärdig kunskap och information att tillgå är 
av stor vikt. Speciellt ifall man inte har rådighet över systemen som man investerar i.  

För att uppnå en ökad energieffektivisering och minskad miljöpåverkan har utvecklingen gått 
mot att nästan alla företag har en hållbarhetsansvarig som även arbetar mot miljöcertifieringar 
i byggnader som kräver en ökad kunskap inom detta området.  

Andelen livsmedelskyla i butiker har ökat. Men med ökad energieffektivisering minskar även 
energibehoven. Trots, ökad energieffektivisering, kommer det framöver vara lönsamt att 
tillvarata värme från kylsystemen. Vid uppvärmning av lokaler är det t ex mest hållbart att tillgå 
det som redan producerats och finns att tillgå från sin egna verksamhet, i detta fallet värme 
från kylsystemet som kan användas till t ex butikens egen uppvärmning.  
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Finns vilja vid avtalets ingående från båda håll att genomföra ett avtal och energieffektivisering 
borde således den viljan öppna upp en möjlighet för fler möjliga energiavtal med 
energiöverenskommelser.  För att skapa viljan förutsätts även att det finns kunskaper som 
beskriver hur möjligheterna ser ut. Med anledning av att det saknas en beskrivning av hur 
möjligheterna ser ut beskriver denna rapport argument och kunskaper som förhoppningsvis 
skall kunna bidra till att minska på de hinder som idag uppstått och finns mellan aktörerna för 
att främja energieffektivisering. 

Denna studien har presenterat hur marknaden ser ut. Ett fortsatt och djupare arbete och 
demonstration (fallstudier) föreslås där man tillsammans med parterna följer och mäter upp 
hur värmen tillvaratas från kylanläggningen. Då flera olika aktörer kan innefattas ser BELIVS 
det som ett viktigt område för samverkan. Detta kan belysa olika incitament som kan skiljas åt 
beroende på de förutsättningar och randvillkor som existerar när avtal diskuteras. Det är inte 
säkert att en utarbetad metodik är framgången då förutsättningar och kompetens i frågan kan 
vara av större vikt.  Vidare vore det av intresse att se hur man förenklar avtal som utformas på 
ett sätt som innebär att man minskar kraven på mätningar.  

Bilagor 
I bilagorna finns mer detaljerade uppgifter och referenser.  
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Bilaga 1. Beräkning av värmemängd 
Vid beräkning av värme som kan tillgås från livsmedelskyla i Sverige har följande statistik och 
antaganden använts (om inte källa anges nedan ingår data från Energimyndighetens rapporter 
[2-3]. Yta för livsmedelshandel uppskattas till totalt 4,3 miljoner m2, statistiken tar hänsyn till att 
50% av lokalens yta är för livsmedelshandel.  
Annan livsmedelshandel t ex små butiker och bensinmackar ingår i övrig handel motsvarande 
10,4 milj. m2. Byggnadsstrukturen inom livsmedelshandeln varierar, störst andel butik är av 
karaktären ”mindre”, för uppdelning i yta se tabell B1.1 nedan.  
 
Tabell B1.1 Byggnadsstruktur inom livsmedelshandeln antal butiker per yta m2. 
 
 200-500 500-1000 1000-

2000 
2000-
3000 

3000- Totalt 

Antal byggnader 701 966 706 223 783 3 379 
 
Uppvärmningsbehovet anges, baserat på statistiken, uppgå till 140 kWh/m2. Uppvärmning kan 
ske på olika sätt och en fördelning presenteras i tabell B1.2. Störst andel uppvärmning är 
baserat på fjärrvärme. Det är högst troligt att andelen värme som tillgås från förnyelsebara 
källor, ökat i takt med en ökad miljömedvetenhet sedan år 2009. 
 
Tabell B1.2  Uppvärmningsbehov för livsmedelslokaler 

 
Andelen livsmedelskyla har ökat, Energimyndighetens statistik visar en ökning motsvarande 
36 kWh/m2 för livsmedelskyla år 1990 relaterat till år 2009, tabell B1.3. Det kommer finnas mer 
och mer värme att tillgå i takt med en ökad trend på andelen kylda varor. 
 
Tabell B1.3 Livsmedelskyla år 1990 relaterat till år 2009  

 

 

För att omvandla redovisade data i statistiken från Energimyndigheten till värmeflöden antas 
olika kylsystem ha olika verkningsgrader. Spridningen kan vara stor, denna rapport har antagit 
att andelen el till kyl- respektive fryskompressorer ansätts till dubbelt med el till 
kylkompressorer.  
 
För COP, verkningsgrader2, beräknas andelen drivenergi per värmemängd kylbehov. För 
andelen värmemängd för frys antas åtgå lika mycket el till kompressorn som vad systemet tar 
bort från det kylda utrymmet. Andelen el för kyl sätts till hälften av transporterad värmemängd. 
Detta kan även uttryckas (på årsbasis) som: 

 
Kylfaktor = 2  
Frysfaktor = 1 

 

 

 

                                                           
2 När COP ökar medför detta en ökad återvinningspotential.  

 Milj m2 GWh Antal lokaler kWh/m2 
Olja 0,1    
Fjärrvärme 1,8 284 1 178 140 
El 0,8 125 963  
Övriga 1,6    

 kWh/m2, år År 
 

STIL1  114 1990  
STIL2 150 2009 
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Med dessa antaganden kan följande värmemängd, som beskrivs i tabell B1.4, beräknas: 
 
Tabell B1.4. Beräknad värmemängd för svenska butiker baserad på data från STIL [2-3] 

 

Ett annat sätt är att uttrycka värmemängden på är per yta:  
 1 264 GWh / 4,3 miljoner m2 = 294 kWh/år. 

Uppvärmningsbehovet angavs till 140 kWh/m2. 
 
Med de här erhållna värdena kan det se ut som om alla butiker alltid kan värma sig själva med 
den egna värmen från livsmedelskylan. Detta behöver inte gälla kallaste natten och bör därför 
kontrolleras i varje enskilt fall. Med säkerhet kan alla butiker utbyta värmen i betydligt större 
ytor än den egna butiken under stora delar av året. 
  

                                                           
3 Summan av både el och kylbehov eftersom kompressorns drivenergi hamnar i kylsystemet och skall kylas bort 
 

Svenska butikers GWh/år  
Frys 

GWh/år  
Kyla 

GWh/år 
Totalt 

 
Totalt 

Total andel 
kompressorel  

Frys 1/3 
399/3= 133 

Kyl 2/3 
399/2= 266 

 
399 

 

Beräknade kylbehov  133 532 
  

Beräknade 
värmeflöde3  

133+133= 266 266+532 = 798   

Tillgängliga värme 
från         
livsmedelskylsystem 

   1 264 GWh/år 
eller 1,3 TWh/år 
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Bilaga 2. Livsmedelslokaler – butikens kylanläggning och   
energianvändning 

En butik skiljer sig från många andra byggnader och lokaler. Framförallt då det finns 
kylsystem som skall upprätthålla rätt temperatur för de varor som är känsliga samt att det är 
kunder i butiken. I en butik sker det ett utbyte av värme/ kyla mellan; 

• Kyldisk 
• Butikens inneklimat 
• Kunder och personal 
• Belysning 
• Värme, ventilation och kyla som förekommer i olika tillämpningar 

 

 

Figur B2.1 Utbytet i en butik av värme och kyla mellan olika tekniska installationer och människor [7]. 

Energianvändning och etableringsläge  
Förutsättningar att tillvarata och ansluta sig till olika typer av energisystem kan skilja sig åt 
beroende butikens etablering. I storort, centrum eller tätbebyggelse kan fler aktörer vara 
tänkbara aktörer att nyttja överskottsvärme. Samma förutsättningar gäller inte för byggnader, 
butiker, som är stand alone och skiljt från omkringliggande fastigheter.  
Oavsett ifall butiken är stand alone eller ligger i anslutning till annan fastighet bör den själv se 
över sina möjligheter till att ersätta eventuell extern uppvärmning med intern uppvärmning 
genom att tillvarata egen överskottsvärme från kylsystem och/ eller ventilationsluft.  
 
Sannolikt skiljer sig energieffektiviteten mer mellan butiker än inverkan av var själva butiken är 
etablerad, denna slutsats baseras på de redovisade nyckeltal från butiker från olika orter och 
länder (som inte hanterar varma tropiska uteklimat). I Annex 44 projektet har data 
sammanställts från Danmark, Sverige och Holland. Ett representativt värde för 
energianvändning i butik antogs till 400 kWh/m2, år[13]. Här relaterar m2 till butikens totala yta, 
och energianvändningen till summan av all elektrisk energi och övrig energi som använts för 
uppvärmning. 

Energieffektiviseringspotentialen för produkt, system och fastighet presenteras även i BELIVS 
förstudierapport BF13[8] Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad 
energieffektivisering. En beskrivning av olika incitamentbaserade hyresavtal mellan 
livsmedelslokal och fastighetsägare presenteras i BELIVS förstudierapport BF06[11]. I rapport 
BF06 diskuteras i huvudsak tekniska förutsättningar, denna studie kompletterar med underlag 
avseende avtal mellan parterna.  

Några svårigheter som framkom i tidigare studien gällande incitamentsavtal (BF06)[11] 
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• Hyreskontraktets tid är kort, oftast inte tillräckligt långt för att kunna avbetala en extra 
investering. Dessutom finns risken att en butik försvinner på grund av dålig ekonomi 
och då förlorar värden värmekällan som är grunden för investeringen. 

• Ansvaret för att värmekällan fungerar är även relaterad till hyrestiden. Det kan vara 
osäkert för en förvaltare att förlita sig på en ”verksamhetsinstallation”, i detta fallet en 
kylanläggning då verksamheten för lokalen framöver kan förändras.  

• Drift av installation och vem som är ansvarig kan innebära nya styrsystem och 
möjligen värmepump. Detta i sin tur kan innebära mer service och ökad kompetens 
på en mer ”avancerad” installation. 

• Avtalstillägg med viten inskrivna om avtalets innehåll kan ses som ett hinder i sig av 
erfarna ägare. Trots detta, föreslås viten, för gröna hyresavtal för livsmedelshandeln 
– utformning och sanktionsmöjligheter (Ekberg, 2012)[1]. 

Tekniska system och installationer i livsmedelsbutikens byggnad 
I livsmedelsbutiker är det vanligt att man har ett flertal tekniska system såsom värme, 
ventilation och livsmedelskyla, med funktioner som kan motarbeta varandra. För att dessa 
system ska kunna samverka och värme (ibland även kallat spillvärme) tas till vara. Ur 
energisynpunkt krävs kunskaper om de enskilda tekniska produkterna/komponenters såväl 
som system i livsmedelslokaler. Systemen bidrar till komplexa frågeställningar som ställer 
krav på tvärvetenskapliga kompetenser inom området. För livsmedelsbutiker och inom hela 
kylkedjan finns därmed ett stort behov av att utveckla och demonstrera bästa tillgängliga 
teknik för att minska på energianvändningen och ta tillvara på värme. I livsmedelslokalen 
sker ett utbyte mellan olika tekniska installationer. Indelning kan delas in i fyra nivåer;  

1) Hel byggnad: Ett system sammansatt av flera system där samverkan sker på samma nivå 
eller lägre nivåer.   
2) System: Ett system sammansatt av flera delsystem, som vanligen inte samverkar med 
andra system på samma nivå.  
3) Delsystem: Ett delsystem, sammansatt av flera komponenter (eller andra delsystem) som 
inte samverkar med andra delsystem på samma nivå.  
4) Komponent: En komponent som inte samverkar med andra komponenter på samma nivå. 

Det finns en direkt och/ eller indirekt koppling mellan de olika ovan nämnda stegen från 
komponent till system för hela livsmedelslokalens vilket även illustreras i figur B2.2 med 
exempel på olika tekniska installationer samt byggnadens interiör, byggnadsskal m.m. 
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Figur B.2.2 Från komponent till tekniska installationer i livsmedelslokalens byggnad [7]. 
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Bilaga 3. Butikens tekniska uppbyggnad - åtgärd - fastighet 
Från kylsystemen transporteras värme bort, det är vanligt att denna värmen kyls bort via 
utomhusluften. Den värme som transporteras bort från kylsystemen är oftast vad som behövs 
för att värma butiken, en energieffektiv butik kan därför vara självförsörjande av värme om den 
tillvaratar överskottsvärmen. För butikens bästa effektivitet skall butikens olika energisystem 
samordnas, både vid konstruktion och drift av systemen. 

Livsmedelsbutikens installationstekniska system och byggnadens interiör, byggnadsskal och 
bärande delar beskrivs i Bilaga 2 Livsmedelslokaler – butikens kylanläggning och 
energianvändning.  
 
Återluft 
I och med att livsmedelslokalen har entréer och portar som hålls öppna strömmar även en stor 
andel ofrivillig ventilation in i butiken. Andelen återluft som tillförs butiken kan även påverka 
inneklimat och energianvändning.  Det har visat sig att andel ofrivillig luft väl uppfyller kraven 
på god innemiljö [11]. Men drag/ ofrivillig ventilation kan även bidra till ett okomfortabelt 
inneklimat för t ex kassapersonal som sitter nära entréerna. Det finns stor 
energibesparingspotential i att använda ventilationssystem med återluft i livsmedelsbutiker 
(BELIVS förstudie BF03 Energieffektiv ventilation i butiker – återluft [10]). Jämfört med enbart 
uteluft har teoretiska beräkningar visat en besparing på 66% för värme relaterat till enbart 
uteluft. Energibesparingspotential för komfortvärme och komfortkyla vid användandet av 
ventilation med återluft i jämförelse med ventilation med uteluft verifierades och mättes även i 
verkliga förhållanden i butik (BP03 Energieffektivare ventilation i butiker – återluft [6]). 
Mätningarna visade på stor besparingspotential genom att använda återluft samtidigt som en 
god luftkvalité uppnåddes både med och utan återluft. Genom att anpassa ventilationsbehoven 
relaterat till uppmätt luftkvalité så kan man spara energi utan att luftkvalitén försämras. 
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