
Spara energi hemma!
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Energimyndigheten har en energikalkyl kopplad till sin hemsida.   
Du hittar den på: http://energikalkylen.energimyndigheten.se   
Det finns en variant för lägenheter och en för småhus. 

Uppdraget är att göra en energikalkyl för hushållet. Ta tag i det så fort som möjligt.  
När du fyller i kalkylen kan det dyka upp saker som du behöver ta reda på eller fundera över.  
På sidorna 2 - 4 visas hur en energikalkyl kan se ut. Skriv ut den på papper när du är klar!  
På sidan fem finns en enkät. Var vänlig och fyll i den också! 

Uppdraget: gör en energikalkyl

Erbjudande: hembesök av energi- och klimatrådgivare
Alla hushåll som är KlimatPirater erbjuds hembesök av en energi- och klimatrådgivare. 
Energikalkylen ska helst vara gjord till den 13 oktober eller i vart fall innan du får hembesök 
av en energi- och klimatrådgivare.   
Du redovisar uppdraget genom att ge energikalkyl och enkät till den rådgivare som besöker 
dig. Om du inte vill ha rådgivning går det bra att sända kalkyl och enkät i bifogat svarskuvert.
Skicka det då senast måndag 25 oktober.  
 
Boka tid redan vid seminariet. Om inte det går kommer en Energi- och klimatrådgivare att 
kontakta dig för att boka ett hembesök.  
Hör av dig till rådgivarna om du behöver hjälp under uppdrag 7.

Energi & klimatrådgivning
Tel. 0243-746 00
energiklimat@borlange.se 

Energi & klimatrådgivning
023-832 85 måndag 9 - 12  & torsdag 13 - 16
energirad@falun.se 
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Om Energikalkylen

Uppdrag 7

Först ska grunduppgifter om bostaden fyllas i. I exemplet visas lägenhetskalkylen. 

Så här ser Energikalkylen ut på hemsidan: http://energikalkylen.energimyndigheten.se 
Det finns en variant för småhus och en för lägenheter. Klicka på den som passar dig. 
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Uppdrag 7

Sedan visas nuläget som ett diagram. 

I lägenhetskalkylen kommer du till avsnittet ”Hushållsel”. Där går det att välja olika  
värmesystem och markera vilken slags elapparater som finns i hemmet. 
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Uppdrag 7

Här går det att välja åtgärder och se vad resultater blir. 

Energiåtgång före och efter åtgärder visas i nästa flik. Det går också att få fram årskostnad  
eller utsläpp av koldioxid. Här kan du se hur mycket det ger i plånboken!
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1. Jag är:   ¤ Man  ¤ Kvinna    Ålder: __________

2. Mina kunskaper om energisparande före Uppdrag 7 

    ¤ Stora  ¤ Små   ¤ Inga

3. Jag har fått inspiration till att spara energi i vårt hushåll.    

    ¤ Ja    ¤ Ja lite  ¤ Nej

4. Om uppdrag 7 Spara energi hemma! tycker jag: 

4A.   Det var ¤ Jättebra  ¤ Bra   ¤ Mindre bra 

4B.   Det var  ¤ Roligt   ¤ Sådär   ¤ Tråkigt 

5. Jag har lärt mig: 

    ¤ Mycket  ¤ Mindre   ¤ Lite

6. Frågor till MedvetnaVal? 

7. Synpunkter & Tips: 

Uppdrag 7

Utvärdering ”Spara energi hemma!”

Lämna utvärderingen till energi- och klimatrådgivaren tillsammans med energi-
kalkylen vid hembesöket eller skicka den per post senast 25/10.


