
  

 
 
 
 

Bästa företagsrepresentant, 
En av organisationerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt att mäta 

de koldioxidutsläpp som olika verksamheter ger upphov till. Syftet med initiativet är att underlätta för 

uppföljning av koldioxidutsläpp och att på ett tydligt sätt ha möjlighet att följa effekten av insatser och 

initiativ inom den egna organisationen.  

Den bifogade mallen Energianvändning inom företag är ett svar på detta önskemål och motsvarande 

mallar görs tillgängliga för alla åländska kommuner, landskapet, myndigheter och företag. Mallen är 

framtagen av landskapets bygg- och energiteam, som också finns som ett stöd vad gäller förädling av data.  

Mallen möjliggör även att offentlig och privat sektor på Åland enhetligt kommunicerar utsläppen av CO2. 

Eftersom den är ny så fungerar detta som ett test. Den kan behöva utvecklas ytterligare när vi ser hur den 

har fungerat i praktiken, vilket innebär att förbättringsförslag givetvis är välkomna. 

 

Vänligen observera: 

• Mallen mäter inte företagets sammanlagda CO2-utsläpp genomgående, då exempelvis inte utsläpp 

från alla typer av konsumtion eller arbetsresor finns med. 

• Mallen är anpassad till åländska förutsättningar. Ni kan därför inte använda den för fastigheter, 

som kontor eller fabriker, utanför Åland. Då måste den uppdateras med information om utsläpp 

från de lokala energileverantörerna på den orten. 

• Under punkt 1 kan ni välja vad ni vill mäta beroende på vad som är relevant för er (CO2-utsläpp i 

förhållande till medarbetare, kunder, omsättning, kg färdig produkt etc.). Medarbetare, som i 

nuläget står där, kan betraktas som ett förslag. 

 

El och värme 

• Visar mallen inte några CO2-utsläpp trots inmatade data? Kontrollera att ni har fyllt i allt rätt helt 

enligt instruktionerna. Om allt är i sin ordning innebär det att elen eller värmekällan ni använder 

betraktas som koldioxidneutral. 

 

För frågor gällande själva beräkningarna och ifyllningen av Excel-filen finns Gunnar Westling tillgänglig.       

E-post: gunnar.westling@regeringen.ax, tel: 018 25283 

I övriga ärenden är du välkommen att kontakta mig, e-post:                                                                      

karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax, tel: 04573500586. 

Jag hoppas att mallen underlättar ert interna arbete med förverkligandet av det sjätte målet, markant 

högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet, i utvecklings- och 

hållbarhetsagendan. 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland_0.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland_0.pdf

