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LOKALER FOR OKAD ENERGI 

FAKTA 

Elanvändningen för 
livsmedelslokaler 
behöver sjunka. 
EU har nationella 
energi- och miljomål 
om energieffektivise
ring. Målarbetet stödjs 
av Energimyndigheten 
och 2011 startar de 
tillsammans med 
aktörer inom livs
medelslokaler samt 
professionella kök, 
Energimyndighetens 
Beställargrupp Livs
medelslokaler, Belivs. 
Idag har antalet intres
senter och aktörer ökat 
ytterligare, så 2015 
utvecklades Belivs 
vidare till att även vara 
ett innovationskluster. 
Belivs finansieras av 
Energimyndigheten. 
Resultaten och erfaren
heterna av projekten 
publiceras på Belivs 
webb www.belivs.se 
och är kostnadsfria att 
ta del av. 
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Det finns många energieffektiviserande åtgärder som kan genomföras i livs
medelsbutiker för en lägre energianvändning i större eller mindre utsträck
ning. Vilka åtgärder som är attraktiva att genomföra beror på olika faktorer 
t.ex. lagar, regler, energipriser, ägandeformer, butikens ålder, tillgänglig teknik
och ekonomi mm.
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Långt ifrån alla butiksägare äger fastigheterna 
deras butiker ligger i, hyresavtalen kan vara långa 
eller korta och avtalen kan antingen ingå uppvärm
ning eller så handlar det om kallhyra. Åtgärder som 
inbegriper och påverkar fastighetsägaren måste 
ingå i hyresavtalet med fastighetsägaren vid ny
teckning av avtal. Även typen av butik, om den är 
fri I iggande eller i en större fastighet, om det är en 
liten landsortsbutik eller en stormarknad osv har 
stor betydelse för hur man resonerar kring vilka 
åtgärder som bör prioriteras. 

Målet med förstudien har varit att ta fram en 
prioriterad sammanställning av de viktigaste åtgär
derna för energieffektivisering i livsmedelslokaler 
och ge förslag på lämpliga utlysningar och tänkba
ra teknikupphandlingstävlingar samt identifiera ett 
eventuellt forskningsbehov. 

För de olika åtgärderna har energibesparing
spotential, investeringskostnader och pay-off tid 
uppskattats. Vid beräkning av rak pay-off tid för de 
olika åtgärderna har vi antagit ett elpris på I kr/ 
kWh. De energieffektiviserande åtgärderna pre
senteras i form av en lättöverskådlig tabell som är 
tänkt som ett enkelt verktyg att använda för butiken 
vid renovering och upphandling, se Bilaga 3. 

Energibesparingspotential har så långt det varit 
möjligt presenterats på ett sätt som ska vara lätt att 
överföra på den egna butiken t.ex. energibesparing 
per meter disk eller per plug-in enhet. För några 
åtgärder har energibesparingen beräknats för två 
exempelbutiker, en liten (Butik A) och en medel
stor (Butik B). Exempelbutikerna finns beskrivna i 
Bilaga 1. 

lnvesteringskostnaderna som använts i beräkning
ar av pay-off tider är uppskattningar gjorda av ansva
rig för kyla på Coop Fastigheter AB. 

Livsmedelsbutiker är stora energianvändare 
Livsmedelsbutiker är stora energianvändare, un
gefär hälften av energianvändningen i en butik 
går till kyl- och frysanläggningarna. Trenden inom 
dagligvaruhandeln är att andelen kylda och frysta 
livsmedel ökar vilket innebär att energianvänd
ningen och driftskostnaderna kommer att öka 
om inte systemen för att förvara kylda och frysta 
livsmedel blir mer energieffektiva. Denna förstudie 

fokuserar därför på åtgärder för att energieffektivi
sera butikskylan. 

F-GASFÖRORDNINGENS BETYDELSE FÖR
ENERGI EFFEKTIVISERANDE ARBETE
Enligt F-gasförordningen [6) som trädde i kraft
I januari 2015 ska fluorerade växthusgaser s.k.
HFC medier: fluorkolväten, perfluorkarboner
och svavelhexafluorid och andra växthusgaser
som innehåller fluor fasas ut. Från och med den
I januari 2020 kommer service och påfyllning av
fluorerade växthusgaser med en faktor för global
uppvärmningspotential (GWP) på minst 2 500 vara
förbjudet. Detta medför att alla butiker (och andra
aktörer) som har kyl- och fryssystem med HFC
medier med GWP värden över 2500 t.ex. R404A,
kommer att behöva byta köldmedium i sina bu
tikskylasystem.

Det kommer vara tillåtet att fylla på och göra ser
vice på de flesta system fram till januari 2020, men 
priserna på HFC medier kommer antagligen stiga 
när tillgången på medier sjunker, i och med att 
tillverkarna börjar tillverka alternativa köldmedier. 

Väljer butiken att göra en större ombyggnation 
av kyl- och fryssystemet för att konvertera till ett 
nytt köldmedium är det lämpligt att även se över 
vilka energieffektiviserande åtgärder som kan ge
nomföras samtidigt. På detta sätt blir den samman
lagda pay-off tid för investeringarna kortare och 
energieffektiviserande åtgärder som inte annars 
skulle vara ekonomiska att genomföra blir just det. 
Systemlösningen betyder dock mer för energian
vändningen än själva köldmediet. 

ALLA BUTIKER ÄR OLIKA 
Alla butiker är olika och kräver därför olika ener
gieffektiviserande åtgärder. Det är inte möjligt att 
göra en generell rangordning av energieffektivise
rande åtgärder för butiker eftersom utgångsläget är 
så olika från butik till butik. Olika förutsättningar 
i olika butiker behöver olika prioriteringar av 
åtgärder. Långt ifrån alla butiksägare äger fastig
heterna deras butiker ligger i, betydligt vanligare 
är olika typer av hyresavtal. Hyresavtalen kan vara 
långa eller korta, och i avtalen kan antingen ingå 














