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Miljöfordonsdiagnos

Energideklaration – Fordon
Energideklaration - fordon är en analys som beskriver både totalkostnad och
klimatpåverkan för en organisations fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) samt
presenterar konkreta åtgärdsförslag med besapringspotential. Detta ger ett bra
beslutsunderlag för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta, minska sina
koldioxidutsläpp eller uppnå andra miljömål.
En energideklaration analyserar varje verksamhet specifikt och ger dig full koll på vad
bilarna faktiskt kostar, hur mycket energi de använder och hur mycket fossila utsläpp de
orsakar. De lätta fordonen står för en betydande del av kommunernas och landstingens
kostnader och utsläpp av fossil koldioxid. Besparingspotentialen blir ofta en positiv
överraskning där både prislappen och utsläppen minskar.
Resultat, 36 genomförda Energideklarationer:

Besparing i kronor samt minskade fossila utsläpp vid övergång till fossiloberoende fordon
jämfört med dagens personbilspark för 36 kommuner och landsting.

I genomsnitt kan kostnaderna reduceras med 6 % för de 36 kommunerna och
landstingen vilket motsvarar 17 Mkr per år. Dessutom når man målet om en
fossiloberoende fordonsflotta.
Gå gärna in på http://miljofordonsverige.se/projekt/ed-energideklaration-fordon/
för mer information.
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Erbjudande:
Genomförande av en energideklaration innehållande analys av era personbilar och lätta
lastbilar med redovisning av kostnader och klimatpåverkan samt utvärdering av
styrande dokument och verksamhetens mål. Sammanställning av resultat i skriftlig
rapport med åtgärdsförslag som ger er möjlighet att på ett effektivt sätt välja ut och
jobba vidare med de områden som ger bäst effekt i ert klimat- och hållbarhetsarbete.
Resultatet kan även presenteras på plats i lämpligt forum, t ex KS/ledningsgrupp.

Energideklaration Fordon <10 fordon
Därutöver tillkommer
Per fordon, 11 - 50 fordon
Per fordon, 51 - 100 fordon
Vid fler än 100 fordon
Besök på plats under arbetet
Presentation på plats, inkl bildspel för spridning internt
Resekostnad

Medlem i
Miljöfordon
Sverige
Startavgift
10 000 kr

Ej medlem i
Miljöfordon
Sverige
Startavgift
12 500 kr

300 kr
200 kr

400 kr
300 kr

Enligt offert

samtliga priser är exkl. moms*
Exempel vid 100 fordon, medlem Miljöfordon Sverige:
10 000 + (40x300) + (50x200) = 32 000 kr
* Kan inte Miljöfordon Sverige påvisa besparingar på minst den summa som energideklarationen kostar
så genomförs uppdraget utan kostnad.
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