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1. Sammanfattning 
Den totala energianvändningen på fastighetssidan inom kommunen, AB Hultsfreds 

bostäder och HKIAB uppgick till 53 602 103 kWh under 2009, vilket är lika mycket 

som det årliga energibehovet för 1 787 villor.  

På transportsidan (persontransporter) förbrukades 1 350 524 kWh under samma år och 

då är inte privata bilar i tjänst medräknat. Totalt kördes det 230 365 mil i tjänsten.  

1.1 Energieffektiviseringsstödet 

Från 2010 till 2014 finns det ett statligt stöd för kommuner och landsting för att 

strategiskt arbeta med energieffektivisering i sina fastigheter och persontransporter.  

Stödet är en möjlighet för kommunen och dess bolag att strategiskt och aktivt jobba 

med att minska sin energianvändning.  

1.2 Fastigheter, mål 

 

 
Vision 1 

En fossilbränslefri region 2030 (NoOil)! 

Vision 2 

Egen produktion av el från förnyelsebara energikällor ska vara minst lika stor som 

konsumtionen av el 2030! 

Kortsiktiga mål 2014 

Totala energianvändningen/m
2
 Atemp ska ha minskat med 10 % 

Elanvändningen/m
2
 Atemp ska ha minskat med 20 % 

Andelen köpt förnyelsebar el ska vara 100 % 

Andelen förnyelsebar energi totalt ska vara > 96 % 

Andelen energi från egenproducerad solvärme ska vara > 0,1 % 

Långsiktiga mål 2020 

Totala energianvändningen/m
2
 Atemp ska ha minskat med 20 % 

Elanvändningen/m
2
 Atemp ska ha minskat med 40 % 

Andelen förnyelsebar energi totalt ska vara > 98 % 

Andelen egenproducerad solvärme ska vara > 0,7 % 

Andelen egenproducerad vind/solel ska vara > 50 % 
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1.3 Persontransporter, mål 

 

 
Vision 1 

En fossilbränslefri region 2030 (NoOil)! 

Vision 2 

År 2030 är alla kommunalt finansierade transporter klimatneutrala! 

Kortsiktiga mål 2014 

Totala energianvändningen (bränslemängden) ska ha minskat med 16 % 

Total körd sträcka ska ha minskat med 3 % 

Delmål: Privata bilar i tjänst ska ha minskat med 25 % 

Andelen miljöbilar ska vara > 44 % 

Långsiktiga mål 2020 

Totala energianvändningen (bränslemängden) ska ha minskat med 33 % 

Total körd sträcka ska ha minskat med 7 % 

Delmål: Privata bilar i tjänst ska ha minskat med 44 % 

Andelen miljöbilar ska vara > 90 % 
 

 

1.4 Ekonomi och miljö 

Om målen på fastighetssidan uppnås kommer de rörliga kostnaderna minska med minst 

10 miljoner kronor per år, med 2009 års energipris. Motsvarande siffra på 

transportsidans bränslekostnader skulle bli 560 000 kronor per år, med 2009 års 

energipris.  

På fastighetssidan kan man minska sina koldioxidutsläpp med över 90 % och 

motsvarande siffra på transportsidan, vid uppnådda mål, skulle bli över 50 % 

minskning.  
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2. Bakgrund 
Den offentliga sektorn står inför en viktig och omfattande uppgift de kommande åren. 

Ett av de uttalade målen i energi- såväl som klimatarbetet är att den offentliga sektorn 

ska föregå med gott exempel. Energieffektivisering i byggnader, transporter och krav 

vid inköp och upphandling är centrala områden att arbeta med för att nå de 

miljöpolitiska målen.  

Hultsfreds kommun med de två kommunala 

bolagen AB Hultsfreds bostäder och Hultsfreds 

kommunala industriaktiebolag är stora förbrukare 

av energi, både vad gäller fastigheter och 

persontransporter. För att klara av framtida 

energiprisökningar måste man kontinuerligt och 

strategiskt arbeta med energieffektiviseringar och 

aktivt gå mot hållbarare energisystem. Det finns 

alltså både ekonomiska och miljömässiga 

incitament för att minska på energianvändningen.    

Den kommunala organisationen, genom Östra 

Smålands Kommunalteknikförbund (tidigare 

Tekniska kontoret), jobbar redan aktivt med 

konverteringar från olja mot hållbarare 

energisystem i sina egna fastigheter. Inom den 

kommunala organisationen finns även en 

fordonspolicy, en resepolicy och en energi- och 

klimatstrategi. Dock är alla tre i behov av revidering.  

Även AB Hultsfreds bostäder och HKIAB har kommit en bra bit på vägen med 

utfasningen av olja, men båda bolagen saknar tydliga strategier vad gäller 

energieffektiviseringar.  

2.1 Energieffektiviseringsstödet 

Från 2010 till 2014 finns det ett statligt stöd för kommuner och landsting för att 

strategiskt arbeta med energieffektivisering i sina fastigheter och persontransporter. För 

att erhålla stödet åtar sig kommunen att fastställa en strategi för energieffektivisering, 

aktivt arbeta med att genomföra den och minst två av de åtgärder som framgår av 

förordningen (2009:893). Mer om dessa åtgärder och åtaganden återfinns i bilaga 2.  

Detta stöd är alltså en möjlighet för kommunen och dess bolag att strategiskt och aktivt 

jobba med dessa frågor och på så sätt underlätta energieffektiviseringsarbetet i både 

fastigheter och för persontransporter. Denna rapport (strategi) är alltså startskottet på 

detta arbete och genom politiskt förankrad strategi och handlingsplan kan vi nå de 

uppsatta målen för minskad energianvändning och miljöpåverkan.  

2.2 Omvärlden 

Inom Europeiska Unionen finns ett direktiv (2006/32/EG) som säger att 

medlemsstaterna ska anta ett mål för att uppnå energibesparingar som motsvarar minst 

9 % av energianvändningen till 2016. Detta direktiv har införlivats i svensk lagstiftning 

genom energieffektiviseringsstödet för kommuner och landsting. Mer information om 

direktivet återfinns i bilaga 2.  

  

Figur 1 – Nuvarande energi- och klimatstrategi 
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Riksdagen har antagit flera mål som myndigheter ska förhålla sig till. Det finns mål för 

energieffektivisering i bebyggelsen som säger att den totala energianvändningen per 

uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 % till år 2020 och 50 % 

till 2050, i förhållande till användningen 1995. Besparingen till 2020 motsvarar lika 

mycket energi som 60 000 normalstora flerbostadshus använder. 

2.3 Regionala mål 

Regionförbundet i Kalmar län har formulerat ett 

mål om fossilbränslefri region år 2030 med 

delmål för 2014 och 2020 (reviderade upplagan 

från februari 2011). Arbetet med att 

åstadkomma en fossilbränslefri region 2030 går 

under namnet NoOil
1
.  

För att nå målet om en fossilbränslefri region 2030 har man satt upp en rad delmål. De 

som framförallt berör offentlig sektor och specifikt transporter är bland andra; att 2014 

ska utsläppen från vägtrafiken i Kalmar län vara 5 % lägre än år 1990 och år 2020 ska 

alla samhällsbetalda resor vara klimatneutrala. Det finns även specifika delmål för 

biogas och dess utveckling inom länet.  

Några delmål för fastigheter är bland andra; att energianvändningen per uppvärmd 

areaenhet (Atemp) år 2014 ska vara 10 % lägre än 1995. Vid 2020 och 2050 är 

motsvarande siffror 20 respektive 50 % lägre energianvändning. 

För offentlig verksamhet har man satt ett högre delmål för fastigheter; 2020 ska 

nämligen energianvändningen ha minskat med 20 % jämfört med de 

energideklarationer som genomfördes senast 2008. Man ska då även ha effektiviserat 

sin elanvändning med 20 %. Ett annat delmål är att 2014 ska offentlig sektor endast 

nyttja el från förnybara energikällor. 

Kommunerna och landstinget ska även nå upp till de sektorsövergripande delmålen som 

finns inom energieffektivisering, hållbar tillväxt och att vi i Kalmar län inte ska ha 

några nettoutsläpp av fossil koldioxid vid 2030.   

Man har även utmanat länets kommuner att, i sina energieffektiviseringsstrategier, 

minst anta lika ambitiösa delmål som angetts ovan.  

2.4 Lokala mål 

I den nuvarande energi- och klimatstrategin finns kortsiktiga mål för 2010 med en 

handlingsplan och långsiktiga mål för 2020. Den är i behov av revidering med 

anpassning efter nya budgetar, förändrad tillväxt och nya nationella och regionala mål. 

Denna energieffektiviseringsstrategi för kommunen som organisation och dess bolag 

kan vara en del av en reviderad energi- och klimatstrategi.  

Målens övergripande syfte, i energi- och klimatstrategin, är att minska utsläppen av 

fossil koldioxid, CO2, och få till stånd en effektivare energianvändning i hela 

kommunen som geografisk enhet.  

  

                                                      
1
 

http://www.regionforbund.se/Documents/Miljo/Nooil/Kalmar_l%c3%a4n_Fossilbr%c3%a4nslefri_region_Handlingsprogr
am_2010.pdf 

Figur 2 – NoOil logotypen 

http://www.regionforbund.se/Documents/Miljo/Nooil/Kalmar_l%c3%a4n_Fossilbr%c3%a4nslefri_region_Handlingsprogram_2010.pdf
http://www.regionforbund.se/Documents/Miljo/Nooil/Kalmar_l%c3%a4n_Fossilbr%c3%a4nslefri_region_Handlingsprogram_2010.pdf
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3. Nulägesanalys 
En viktig förutsättning för att kunna genomföra alla typer av effektiviseringar är att 

samla in relevant data, sätta mål efter dessa och genomföra lämpliga åtgärder. Förenklat 

kan man säga: ”att mäta är att veta”.  

För att kunna sätta mål och genomföra lämpliga åtgärder (veta) har en nulägesanalys 

(mäta) genomförts där 2009 har utgjort basår, vilket är standard för alla kommuner som 

har sökt stödet.  

Denna nulägesanalys som kommer att rapporteras årligen till energimyndigheten under 

2011-2015, kommer att innehålla parametrar för energianvändningen i fastigheter och 

persontransporter för hela den kommunala organisationen samt de kommunala bolagen. 

Det vill säga alla parametrar kommer att rapporteras som en klumpsumma. För att få en 

bättre översikt kommer parametrarna (med uträknade nyckeltal) redovisas uppdelade 

för den kommunala organisationen respektive de två bolagen internt inom kommunen.  

All data har hämtats in från ansvarig personal i respektive förvaltning och bolag. Ett 

gemensamt rapporteringsdokument har använts för insamlandet. Dokumentet har utgått 

från energimyndighetens databas samt Östra Smålands Kommunalteknikförbunds 

(tidigare Tekniska kontoret) gatuavdelnings fordonsmall.  

Syftet med nulägesanalysen är att kunna jämföra sig själv från år till år för att se om 

någon förbättring har skett. Man kommer även via energimyndighetens databas kunna 

jämföra sig med andra kommuner, under kommande år.  

Mer information om de förutsättningar och utgångslägen som råder i respektive 

organisation återfinns i bilaga 1.  

3.1 Fastigheter 

I nedanstående tabeller och diagram visas, utöver de obligatoriska parametrar som ska 

redovisas till energimyndigheten, även andra parametrar och uträknade nyckeltal för att 

kunna jämföra sig över tid och med andra kommuner.  

 

 

 

 

 

 

A = Temperad yta > 10°C.

B = Se utförlig förklaring i bilaga 1.  

  

 KO ABHB HKIAB Totalt 

Yta (Atemp) 
A
 96 818 m

2
 163 419 m

2
 15 059 m

2
 275 296  m

2
 

Energimängd totalt 24 538 752 kWh 26 135 506 kWh 2 927 845 kWh 53 602 103 kWh 

Varav el 7 596 841 kWh 10 590 016 kWh 618 305 kWh 18 805 163 kWh 

Total energikostnad 15 251 585 kr 20 671 497 kr 1 855 569 kr 37 778 651 kr 

Koldioxidutsläpp totalt 
B
 402 930 kg 1 832 378 kg 17 091 kg 2 252 398 kg 

Tabell 1 – parametrar 
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För att sätta dessa siffror i relation till något kan man jämföra dem enligt nedan: 

o Den totala energimängden uppgick till ca 53,6 GWh – vilket motsvarar lika mycket 

som det årliga energibehovet för 1 787 normalstora villor. 

o Energikostnaden uppgick till ca 37,8 miljoner – vilket motsvarar lika mycket som 

det kostar att värma upp 1 511 normalstora villor med elvärme.  

o Det totala utsläppet av koldioxid uppgick till 2 252 ton – vilket motsvarar lika 

mycket som utsläppen som genereras av 1 502 normalstora villor med bergvärme 

eller 4 505 normalstora villor med pelletseldning.  

 

A = Temperad yta > 10°C.

B = Se utförlig förklaring i bilaga 1.  

C = Ej el för uppvärmning medräknad. 

I tabell 2 kan man se uträknade nyckeltal som egentligen är det primära att titta på, då 

fastighetsbestånden kan variera i storlek över tid. Man kan dock inte jämföra de olika 

organisationerna rätt av då förutsättningarna ser annorlunda ut för vad man har rådighet 

över. Även byggnadstyperna varierar mellan organisationerna. Vid en grov jämförelse 

med resterande landet så är förhållandet mellan bostäder och lokaler densamma inom 

de kommunala organisationerna som i resten av landet, det vill säga bostäder brukar 

ligga lägre än lokaler i energianvändningen.  

I diagram 1 på nästa sida kan man se hur de olika energislagen fördelas inom respektive 

organisation. Fjärrvärmen är den dominerade energikällan tätt följd av el. 

Anmärkningsvärt är den höga elanvändningen inom bostadsbolaget.  

För mer detaljerad analys av respektive organisation se bilaga 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 KO ABHB HKIAB Totalt 

Total energi / Atemp 
A 

253 kWh/m
2
 160 kWh/m

2
 194 kWh/m

2
 195 kWh/m

2
 

Total el / Atemp 
A 

78 kWh/m
2
 65 kWh/m

2
 41 kWh/m

2
 68 kWh/m

2
 

Total energi / invånare 1 771 kWh/inv 1 886 kWh/inv 211 kWh/inv 3 869 kWh/inv 

Energikostnad / Atemp
 A 

158 kr/m
2
 127 kr/m

2
 123 kr/m

2
 137 kr/m

2
 

Energikostnad / invånare 1 101 kr/inv 1 492 kr/inv 134 kr/inv 2 727 kr/inv 

Koldioxidutsläpp / invånare 29 kg/inv 132 kg/inv 1 kg/inv 163 kg/inv 

Andel egenprod. solel + vindel 0 % 0 % 0 % 0 % 

Andel egenprod. solvärme 0 % 0 % 0 % 0 % 

Andel köpt förnyelsebar el  100 % 0 % 100 % 44 % 

Andel förnyelsebar energi för uppv. 
C
 91 % 81 % 96 % 87 % 

Andel förnyelsebar energi totalt 
B
 94 % 85 % 98 % 90 % 

Tabell 2 - nyckeltal 
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Olja

Biobränslen

Fjärrvärme

El

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

KO
ABHB

HKIAB

1 278 910
2 526 890

0

7 876 000

705 600
0

7 787 000

12 313 000

2 309 540

7 596 841

10 590 016

618 305

kWh

Diagram 1 - Mängd energi/energislag (org)

Olja Biobränslen Fjärrvärme El
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3.2 Persontransporter 

Precis som fastigheterna redovisas persontransporterna i form av ett antal parametrar 

och nyckeltal.  

Ingen redovisning finns för HKIAB då man nyttjar den kommunala organisationens 

fordon. Vad gäller privata bilar i tjänst redovisas allt i den kommunala organisationen, 

då det är svårt att separera detta för bolagen. Huvudparten av alla privata bilar återfinns 

där också.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Exkl. privata bilar i tjänst.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A = Exkl. privata bilar i tjänst.

B = Inkl. privata bilar i tjänst. 

 

 

  

 KO ABHB Totalt 

Antal fordon 
A
 128 st 13 st 141 st 

Varav leasade 62 st 0 st 62 st 

Varav ägda 38 st 13 st 51 st 

Varav hyrbilar 28 st 0 st 28 st 

Varav miljöbilar 35 st 0 st 35 st 

Antal kilometer totalt 2 186 104 km 117 550 km 2 303 654 km 

Varav privata bilar i tjänst (anställda) 430 917 km 0 km 430 917 km 

Varav privata bilar i tjänst (förtroendevalda) 52 932 km 0 km 52 932 km 

Antal liter bensin 
A
 76 339 liter 5 456 liter 81 795 liter 

Antal liter diesel 
A
 56 596 liter 3 925 liter 60 521 liter 

Antal liter etanol 
A
 4 441 liter 0 liter 4 441 liter 

Total energi bränsle 
A
   1 263 395 kWh 87 129 kWh 1 350 524 kWh 

Koldioxidutsläpp totalt 
A
 334 783 kg 22 847 kg 357 630 kg 

Bränslekostnad 
A
 1 601 906 kr 116 092 kr 1 717 998 kr 

Tabell 3 – parametrar  

 Kommunala org. ABHB Totalt 

Antal kilometer / antal årsanställda 
B
 1 853 km/pers 4 521 km/pers 1 910 km/pers 

Total energianvändning / kilometer 
A
 0,74 kWh/km 0,74 kWh/km 0,74 kWh/km 

Bränslekostnad / invånare
 A

 116 kr/inv 8 kr/inv 124 kr/inv 

Bränslekostnad / kilometer 
A
 0,94 kr/km 0,99 kr/km 0,94 kr/km 

Koldioxidutsläpp / invånare
 A

 24,16 kg/inv 1,65 kg/inv 25,81 kg/inv 

Andel förnyelsebar energi (bränsle) 
A
 2,21 % 0 % 2,07 % 

Andel miljöbilar 
A
 27,34 % 0 % 24,82 % 

Tabell 4 – nyckeltal  
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För att sätta dessa siffror i relation till något kan man jämföra dem enligt nedan: 

o Den totala energimängden uppgick till ca 1,35 GWh – vilket motsvarar 68 familjers 

totala bilresande på ett år (ej privata bilar i tjänst medräknat). 

o Bränslekostnaden uppgick till ca 1,72 miljoner – vilket motsvarar bränslekostnaden 

för 68 familjers totala bilresande på ett år (ej privata bilar i tjänst medräknat). 

o Det totala utsläppet av koldioxid uppgick till 358 ton – vilket motsvarar utsläppen 

av 966 568 mil med landsvägsbussar
2
 eller 181 538 mil med personbil

3
 (att jämföra 

med de 181 981 mil som kördes inom kommunen och bolagen exkl. privata bilar i 

tjänst). 

I tabell 4 kan man se att andelen miljöbilar ligger endast på 24,82 % av alla 

persontransporter (ej privata bilar i tjänst). Majoriteten av dessa återfinns inom socialen, 

51 %, och bilpoolen, 78 %.  

Trots att det finns totalt 35 miljöbilar av 141 stycken tankas inte dessa med miljöbränsle 

i tillräcklig omfattning, av olika anledningar. På grund av detta blir andel förnyelsebar 

energi för persontransporter endast 2,07 %, vilket egentligen borde ha legat på upp 

emot 20 %.  

För mer detaljerad analys och nuläge för respektive organisation se bilaga 1. 

 

  

                                                      
2
 Avser per passagerare (med genomsnittlig beläggning) 

3
 Beräknat på medelförbrukning totalt i Sverige 
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4. Mål, handlingsplan och åtgärder 
Målen som sätts i denna strategi går i så stor utsträckning som möjligt i linje med 

befintliga regionala mål. Detta då de målen ligger på samma nivå, eller högre än de  

EU-, nationella- och lokala mål som finns idag.  

Målen som sätts på fastighetssidan, är på nyckeltalen, det vill säga hänsyn tas till om 

man ökar eller minskar sitt fastighetsbestånd till följd av ökad eller minskad 

verksamhet. Ett procentuellt mål rapporteras till energimyndigheten med en beräknad 

förbättring jämfört med basåret i MWh för fastigheter respektive persontransporter.  

För att handlingsplanen ska kunna genomföras finns tre viktiga faktorer; ekonomi, 

struktur och uppföljning. På kort sikt kan det krävas större investeringar för att nå 

målen men på längre sikt kommer dessa investeringar att vara lönsamma. Det krävs 

även en tydlig och strukturerad plan för hur man ska gå till väga för respektive 

organisation med sitt energieffektiviseringsarbete. Dessutom måste man följa upp sina 

åtgärder för att se om man har nått de resultat som man förväntade för att kunna 

motivera eventuellt högre investeringskostnader.    

De två åtgärder som vi är åtagna att genomföra inom ramen för 

energieffektiviseringsstödet ingår i handlingsplanen. Mer information om dessa 

åtgärder och varför vi har valt dem återfinns i bilaga 2. 

4.1 Fastigheter 

Det finns tre faktorer som vägs in vid målsättningarna för 2014 och 2020 på 

fastighetssidan. Det är vilka kortsiktiga och långsiktiga regionala mål som finns för 

2014 respektive 2020 samt vad en uppskattad ”normal” energianvändning skulle kunna 

vara med de förutsättningar som råder för respektive organisation (vilka man har 

rådighet över nu och vilka man borde ha rådighet över 2020).  

 
Vision 1 

En fossilbränslefri region 2030 (NoOil)! 

Vision 2 

Egen produktion av el från förnyelsebara energikällor ska vara minst lika stor som 

konsumtionen av el 2030! 

Kortsiktiga mål 2014 

A1) Totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet ska ha minskat med 10 % 

B1) Elanvändningen per uppvärmd areaenhet ska ha minskat med 20 % 

C1) Andelen köpt förnyelsebar el ska vara 100 % (2009 = 58 %) 

D1) Andelen förnyelsebar energi totalt ska vara > 96 % (2009 = 90 %) 

E1) Andelen energi från egenproducerad solvärme ska vara > 0,1 % (2009 = 0 %) 
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Långsiktiga mål 2020 

A2) Totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet ska ha minskat med 20 % 

B2) Elanvändningen per uppvärmd areaenhet ska ha minskat med 40 % 

D2) Andelen förnyelsebar energi totalt ska vara > 98 % (2009 = 90 %) 

E2) Andelen egenproducerad solvärme ska vara > 0,7 % (2009 = 0 %) 

F2) Andelen egenproducerad vind/solel ska vara > 50 % (2009 = 0 %) 
 

4.1.1 Handlingsplan och åtgärder 

1. Aktivt jobba med fortsatta konverteringar från olja till biobränsle och andra 

alternativa energikällor såsom solvärme. (DE1-2) 

Genomfört: Kontinuerligt arbete med delmål 2014 och 2020 

2. Specifik plan för vilka fastigheter som prioriteras vad gäller  

energieffektiviseringar och konverteringar innehållande produktkrav på energieffektiv 

utrustning i alla lägen. LCC-kalkyler
4
 ska användas för alla större investeringar. (AB1-2) 

Genomfört: Prioriteringsplaner ska vara upprättade senast 2013 

3. Drift- och underhållsprogram/instruktioner ska innehålla enklare 

energieffektiviseringsåtgärder för befintliga anläggningar. (AB1-2) 

Genomfört: Ska inkluderas i befintliga program/instruktioner senast 2013 

4. Utbildning av fastighetsskötare och drifttekniker inom energieffektivisering, samt 

utse och utbilda minst en energi/miljöansvarig person på varje kommunal arbetsplats. 

(AB1-2) 

Genomfört: Alla fastighetsskötare och drifttekniker ska ha gått någon utbildning  

senast 2014. Energi/miljöansvarig person på varje kommunal arbetsplats senast 2014.   

5. Vid alla upphandlingar av energi (el och värme) ska förnyelsebar energi väljas i 

första hand. (CD1-2) 

Genomfört: Kontinuerligt vid alla tillfällen från 2011 

6. Energikartläggningar genomförs i de fastigheter där elanvändningen är hög. (B1-2) 

Genomfört: Genomförs i första hand under perioden 2011-2013 

7. Se över möjligheten till olika typer av ägande av vindkraft. (F2) 

Genomfört: Ägande av vindkraft ska utredas senast 2012 

8. Gemensam drift- och underhållsdatabas. (AB1-2) 

Genomfört: I drift senast 2018 
  

                                                      
4
 Livscykelkostnad (Life Cycle Cost), är totalkostnaden för en viss utrustning under hela dess livslängd, från att den 

installeras till att den slutligen tas ur bruk eller man gör sig av med den 
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4.1.2 Utförare 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (1-3, 5-8) 

AB Hultsfreds bostäder (1-3, 5-8) 

HKIAB (1-3, 5-8) 

Miljö- och byggnadskontoret (2-4, 6-7) 

4.1.3 Ansvar 

Förbundsdirektion och Förbundschef (1-3, 5-8) 

AB Hultsfreds bostäders styrelse och VD (1-3, 5-8) 

HKIAB:s styrelse och VD (1-3, 5-8) 

Miljö- och byggnadsnämnden och Miljö- och byggnadschef (2-4, 6-7) 

4.1.4 Resurser 

Investeringar för konverteringar och effektiviseringar beslutas av kf mot redovisade 

LCC-kalkyler som genomförs i första hand av befintlig personal och inom ramen för 

befintlig energieffektiviserings-, drift- och underhållsbudgetar.  

Energikartläggningar genomförs inom ramen för energieffektiviseringsstödet.  

Planer och program genomföras inom ramen för befintliga drift- och 

underhållsbudgetar samt inom ramen för energieffektiviseringsstödet. 

Utbildningar genomförs inom ramen för energieffektiviseringsstödet och genom det 

informationsarbete som bedrivs enligt miljöbalken. 

4.1.5 Uppföljning 

Resultat av utförda åtgärder samt nulägesanalys presenteras för kf årligen.  
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4.2 Persontransporter 

De mål som sätts för transportsidan baseras helt på handlingsplanen och dess åtgärder. 

Handlingsplanen och åtgärderna är uppdelade på respektive organisation.  

På fastighetssidan handlar det mycket om effektiviseringar medans det inom 

transportsidan handlar mycket om att välja bästa lösning efter rådande 

infrastrukturförhållanden och att minska sina resor.  

Detta innebär att man till 2014 bör välja så bränslesnåla fordon som möjligt tills det 

finns möjlighet att gå mot mera hållbara bränsleslag. Gör man detta så kommer man att 

totalt spara 16 % bränsleenergi. Man ökar då även andelen miljöbilar från 25 % till 44 

%.  

På lång sikt kommer det troligen bli lättare att ställa om transportsidan mot hållbara 

bränsleslag även i Hultsfred. Målen och handlingsplanen förutsätter att infrastrukturen 

till 2020 kommer möjligöra en konvertering mot till exempel biogas.  

Till 2020 kommer det att innebära att man kan minska sin energianvändning med 33 % 

i förhållande till basåret 2009. Andelen miljöbilar ska ha ökat till ca 91 % och andelen 

förnyelsebar energi bör ligga på en nivå kring 55 %. Detta uppfyller inte det regionala 

målet om att alla samhällsbetalda resor i länet skall vara klimatneutrala till 2020, men 

på glesbygden kommer detta vara svårt att nå. Däremot bör den ambitionen finnas för 

2030 och på så sätt nå det övergripande målet om en fossilbränslefri region 2030.  

 
Vision 1 

En fossilbränslefri region 2030 (NoOil)! 

Vision 2 

År 2030 är alla kommunalt finansierade transporter klimatneutrala! 

Kortsiktiga mål 2014 

A1) Totala energianvändningen (bränslemängden) ska ha minskat med 16 % 

B1) Total körd sträcka ska ha minskat med 3 % 

Delmål: Privata bilar i tjänst ska ha minskat med 25 % 

C1) Andelen miljöbilar ska vara > 44 % (2009 = 25 %) 

Långsiktiga mål 2020 

A2) Totala energianvändningen (bränslemängden) ska ha minskat med 33 % 

B2) Total körd sträcka ska ha minskat med 7 % 

Delmål: Privata bilar i tjänst ska ha minskat med 44 % 

C2) Andelen miljöbilar ska vara > 90 % (2009 = 25 %) 
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4.2.1 Handlingsplan och åtgärder, Hultsfreds kommun 

1. Befintliga etanolbilar byts ut mot miljödieslar. (A1-2) 

Genomfört: Senast 2014 

2. Revidering av befintliga fordons- och resepolicys med mer fokus på miljö, och aktivt 

jobba efter dem. (B1-2) 

Genomfört: Reviderade policys senast 2012 

3. Kontinuerlig uppdatering av hela fordonsflottan där de lätta 

lastbilarna/arbetsfordonen byts mot snåla dieslar och personbilarna byts mot i första 

hand miljödieslar. (AC1-2) 

Genomfört: Kontinuerligt arbete med delmål 2014 och 2020 

4. Minst fem av socialförvaltningens bilar ersätts med elhybrider och minst två byts mot 

elbilar. (AC1-2) 

Genomfört: Senast 2014  

5. Fordonsflottan ställs om mot förnyelsebara bränslen såsom biogas och mot eldrift. 

Inga bensinbilar ska finnas kvar 2020. (AC1-2) 

Genomfört: Senast 2020 

4.2.2 Handlingsplan och åtgärder, AB Hultsfreds bostäder 

6. Uppdatering av fordonsflotta mot snåla och miljöklassade dieslar. (AC1-2) 

Genomfört: Senast 2014 

7. Intern fordons- och resepolicy upprättas. (B1-2) 

Genomfört: Upprättad senast 2012 

8. Fordonsflottan ställs om mot förnyelsebara bränslen såsom biogas. (AC1-2) 

Genomfört: Senast 2020 

4.2.3 Utförare 

Utvecklingskontoret (1-3, 5) 

Socialkontoret (4) 

AB Hultsfreds bostäder (6-8) 

Miljö- och byggnadskontoret (2, 7) 

4.2.4 Ansvar 

Kommunstyrelsen och inköpschef (1-3, 5) 

Socialnämnden och socialchefen (4) 

AB Hultsfreds bostäders styrelse och VD (6-8) 

Miljö- och byggnadsnämnden och Miljö- och byggnadschef (2, 7) 
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4.2.5 Resurser 

Uppdateringar av fordonsflottor genomförs inom ramen för befintliga budgetar.  

Revidering och upprättande av rese- och fordonspolicys genomförs inom ramen för 

befintliga budgetar samt inom ramen för energieffektiviseringsstödet.  

4.2.6 Uppföljning 

Resultat av utförda åtgärder samt nulägesanalys presenteras för kf årligen.  

4.3 Ekonomi och miljö 

För att nå de uppsatta målen genom ovanstående handlingsplaner krävs ett långsiktigt 

synsätt i budgetarbetet. Vissa åtgärder innebär inga större skillnader i 

investeringskostnader medans andra kommer kräva stora investeringar. En sådan åtgärd 

kan till exempel vara eventuellt ägande av vindkraft/solelsanläggningar för att uppnå 

mål F2 på fastighetssidan. Därför innebär åtgärd 7 i handlingsplanen att frågan ska 

utredas närmare innan ett beslut fattas i frågan och det är då viktigt att LCC-kalkyler 

används. Kan man visa att en stor investering innebär en minskad rörlig kostnad i 

framtiden är det lättare att fatta ett beslut i frågan.  

På fastighetssidan krävs stora investeringar på kort sikt. Dessa krävs för att klara 

framtida ökade energikostnader. Sådana investeringar kan vara nya värmeanläggningar, 

nya ventilationssystem, belysning, med mera.  

Det strategiska arbetet med att välja vilka fastigheter som bör prioriteras med vilka 

åtgärder kan genomföras genom energieffektiviseringsstödet i form av 

energikartläggningar, specifika planer, upprättande av drift- och underhållsprogram för 

enklare energieffektiviseringsåtgärder, med mera.  

En gemensam drift- och underhållsdatabas är en stor investering men som på sikt 

kommer att krävas för att underlätta det administrativa arbetet och för att enklare kunna 

följa upp och redovisa utförda åtgärder.  

På transportsidan kan det krävas större investeringar när det gäller att välja ny teknik 

(exempelvis elbilar i ett tidigt skede). Inga andra investeringar ska krävas för att 

uppdatera fordonsflottan om man kontinuerligt uppdaterar när befintliga leasingavtal 

löper ut.  

Besparingspotential 

Om man når de uppsatta målen på fastighetssidan kan man minska sina rörliga 

kostnader med minst 10 miljoner kronor per år, med 2009 års energipris.  

På transportsidan skulle bränslekostnaderna minska med minst 560 000 kronor per år, 

med 2009 års energipris.  

Minskad miljöbelastning 

På fastighetssidan finns det en potential att minska sina koldioxidutsläpp med över 90 

% (från 2 252 ton 2009 till 204 ton 2020).   

Potentialen för att minska koldioxidutsläppen på transportsidan, vid uppnådda mål, 

ligger på över 50 % (från 358 ton 2009 till 172 ton 2020).  
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5. Uppföljning 
Ett åtagande för att erhålla energieffektiviseringsstödet är att årligen rapportera samma 

parametrar som i den första nulägesanalysen, till energimyndigheten för åren 2011-

2014. Vi kommer även att ta in parametrarna för 2010 fast detta inte är obligatoriskt.  

Den årliga rapporteringen är ett bra sätt att mäta och utvärdera resultatet av de åtgärder 

och investeringar som har genomförts under aktuellt år. 

Genom att internt även dela upp parametrarna och räkna ut indikatorer kan man jämföra 

de olika organisationerna med varandra och över tid. Detta är ett bra sätt för att se var 

resurserna behöver fördelas för att nå bästa resultat.  

Energimyndigheten kommer att ta fram ett antal indikatorer så att man kan jämföra sig 

med andra kommuner på både fastighets- och transportsidan. Detta är också en viktig 

del i utvärderingsarbetet för att se om det finns andra åtgärder som kan ge ett bättre 

resultat.  

En slutredovisning kommer att ske internt 2020 för att se om man har lyckats att nå de 

långsiktiga målen.  
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1. Förutsättningar 
En parameter som gäller övergripande, för den kommunala organisationen och de två 

bolagen, är antal invånare 2009, vilket var 13 855 st.   

Energikostnaderna varierar för respektive organisation, beroende på olika avtal.  

Endast de förbrukningar (persontransporter och fastigheter) som man har rådighet över 

redovisas i nulägesanalysen. Det kan innebära allt från alla el- och fjärrvärmemätare 

som man står som abonnent på, till egenägda värmecentraler där man själva har 

driftansvaret.   

Vissa schabloner har använts vid persontransporter då uppgifter har saknats.  

Då det är svårt att separera antalet kilometer för privata bilar i tjänst för respektive 

block ligger allt under den kommunala organisationen. Största delen av användningen 

sker också där.  

För att underlätta redovisningen delas den kommunala organisationen samt bolagen upp 

i ett antal underblock enligt tabellerna nedan: 

A = Tekniska kontoret (numera Östra Smålands kommunalteknikförbund) 
är den förvaltning som ansvarar för den kommunala organisationens 
fastigheter. Förkortas KO.

B = Förkortas ABHB 

C = Förkortas HKIAB 

 
 

 
 

 
A = Bilpoolen och hyrbilar är övergripande för samtliga förvaltningar och 
nyttjas gemensamt med HKIAB.

  

Underblock - fastigheter 

Tekniska kontoret 
A
 

AB Hultsfreds bostäder 
B
 

Hultsfreds kommunala industriaktiebolag 
C
 

Tabell 5 – underblock 

Underblock – persontransporter 

Miljö- och byggnadskontoret 

Bilpoolen 
A
 

IT-kontoret 

Tekniska kontoret, gatuavd. 

Tekniska kontoret, fastighetsavd. 

Barn- och utbildningskontoret 

Kultur- och fritidskontoret 

Räddningstjänsten 

Socialen 

Hyrbilar 
A
 

Privata bilar i tjänst (anställda) 

Privata bilar i tjänst (förtroendevalda) 

AB Hultsfreds bostäder 

Tabell 6 – underblock 
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1.1 Hultsfreds kommun, organisationen (KO) 

Inom den kommunala organisationen 2009 fanns det 1 179 stycken årsanställda. 

Fastigheterna förvaltas av Tekniska kontoret (ÖSK). De förbrukningar man har rådighet 

över är värme, fastighetsel samt verksamhetsel/hushållsel.  

På transportsidan brukas en rad olika personbilar och lätta lastbilar för 

persontransporter. De fordon som används är antingen privata, leasade, kommunalt 

ägda eller hyrbilar. Det finns alltså inga förmånsbilar. Bilpoolen och hyrbilarna nyttjas 

gemensamt med HKIAB. Detta innebär att parametern för antal årsanställda när det 

gäller persontransporter istället är 1 880 st.  

1.2 AB Hultsfreds bostäder (ABHB) 

Det kommunala bostadsbolaget AB Hultsfreds bostäder har en helt separat organisation 

med 26 årsanställda. De förvaltar själva sina fastigheter som till största del utgörs av 

hyreslägenheter. Man har rådighet över all energiförbrukning i ca 25 % av sina 

fastigheter. Man har alltså ingen separat mätning för hushållselen i dessa. En hel del 

bostäder värms även med elvärme.  

Precis som inom den kommunala organisationen brukas en rad olika personbilar och 

lätta lastbilar för persontransporter hos ABHB. Till skillnad mot den kommunala 

organisationen äger man alla sina fordon själva. Inga privata bilar nyttjas i tjänsten och 

under 2009 användes inga hyrbilar.  

1.3 Hultsfreds kommunala industriaktiebolag (HKIAB) 

Industribolagets egna organisation bestod under 2009 endast av en årsanställd. Detta då 

man rent organisatoriskt delar mycket med den kommunala organisationen.   

Bolaget förvaltar många lokaler inom kommunen där majoriteten är industrier. Många 

av hyresgästerna i dessa industrier har kallhyra och sköter driften och äger sina egna 

värme- och elanläggningar. De siffror som redovisas gäller alltså bara för de fastigheter 

där man själva har rådighet över anläggningarna.  I de flesta fall ingår all värme och det 

mesta av fastighetselen. Nästan ingen verksamhets- eller hushållsel är med. 

Industribolaget nyttjar alltså den kommunala organisationens persontransporter, vilket 

innebär att en separat redovisning för detta saknas. 
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2. Analyser fastigheter 
2.1 Analys – Kommunala fastigheter 

I tabell 2, sidan 8, kan man se att den kommunala organisationens energiprestanda (total 

energi/Atemp), ligger högre relativt de två andra organisationerna (253 kWh/m
2
) men då 

ska man ta hänsyn till att nästan all verksamhetsel är medräknad. Med hänsyn till det är 

elanvändningen inte så hög, 78 kWh/m
2
, men ligger trots detta högre än det mål som 

var satt för 2010 på 65,7 kWh/m
2
 i kommunens energi- och klimatstrategi. 

Den kommunala organisationen har en hög andel förnyelsebar energi vilket till största 

del beror på att man använder mest biobränslen för att värma sina fastigheter (se tabell 

2, sidan 8). Man har även tilläggen Bra Miljöval samt ursprungsdeklarerad el vilket 

innebär att elanvändningen är förnyelsebar till 100 %.  

2.2 Analys – AB Hultsfreds bostäder 

AB Hultsfreds bostäder har relativt till de andra organisationerna den lägsta 

energiprestandan (160 kWh/m
2
) men samtidigt också den näst högsta andelen el (65 

kWh/m
2
). Den höga andelen el kan delvis förklaras av att man har en del fastigheter 

som är uppvärmda med el. Däremot ingår bara ca 25 % av 

hushållselen/verksamhetselen vilket kan jämföras med den kommunala organisationen 

som har nästan 100 % verksamhetsel medräknad.  

Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning och totalt ligger ungefär 10-15 

procentenheter lägre än övriga organisationer. Det beror på att man inte har något 

tillägg för Bra Miljöval eller ursprungsdeklarerad el vilket innebär att minst 10 %, i 

genomsnitt på ett år, av elanvändningen inte är förnyelsebar. Det är även därför deras 

utsläpp av koldioxid är mycket högre.  

2.3 Analys – HKIAB 

I tabell 2, sidan 8, kan man se att HKIAB har en oväntat låg energiprestanda (total 

energi/Atemp), 194 kWh/m
2
 (varav el 41 kWh/m

2
), i förhållande till vilka typer av 

fastigheter och verksamheter som bedrivs i dem. Detta beror alltså på att det är endast 

de fastigheter där man själv har rådighet över energiförbrukningen, som är med i 

statistiken.  

Den låga elförbrukningen förklaras av att man inte har några fastigheter som är 

eluppvärmda utan majoriteten är uppvärmda med fjärrvärme. I förhållande till de andra 

organisationerna ligger alltså prestandan bra men om man jämför mot 

nybyggnadskravet (110 kWh/m
2
) för fjärrvärmeuppvärmda hus ligger man högt. 

Däremot ligger man troligen på en normal nivå om man jämför med byggnader av 

samma typ och ålder. HKIAB har också störst andel förnyelsebar energi. Detta beror på 

att man har ett elavtal med tillägget Bra Miljöval samt att man värmer sina fastigheter 

med fjärrvärme och använder bara elen till fastighetsel och viss verksamhet (se diagram 

1, sidan 9). 
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2.4 Analys – Övergripande 

Man kan inte jämföra de olika organisationerna rätt av då förutsättningarna ser 

annorlunda ut för vad man har rådighet över. Även byggnadstyperna varierar mellan 

organisationerna. Vid en grov jämförelse med resterande landet så är förhållandet 

mellan bostäder och lokaler densamma inom de kommunala organisationerna som i 

resten av landet, det vill säga bostäder brukar ligga lägre än lokaler i 

energianvändningen.  

Kostnadsmässigt skiljer det inte så mycket mellan organisationerna om man jämför 

kr/m
2
. Den kommunala organisationen ligger något högre än de två andra (158 kr/m

2
) 

vilket delvis kan bero på varierande avtalspriser på olja, el, fjärrvärme och biobränsle 

(se tabell 2). 

Totalt ligger energiprestandan på 195 kWh/m
2
 varav el 68 kWh/m

2
 och total 

energikostnad ligger på ca 37,8 miljoner kronor. Det totala nettoutsläppet av koldioxid 

ligger på drygt 2 252 ton varav majoriteten är globala utsläpp (beror till stor del på AB 

Hultsfreds bostäders elavtal). Se mer i tabell 1-2 och diagram 1 på sidorna 7-9.  

Trots ett stort nettoutsläpp av koldioxid och att ingen av organisationerna har 

egenproducerad solel, vindel eller solvärme, ligger andelen förnyelsebar energi på totalt 

ca 90 %. 

De flesta av indikatorerna kommer efter energimyndighetens sammanställning att 

kunna jämföras mellan landets kommuner. I dagsläget är det alltså svårt att avgöra om 

Hultsfreds kommun ligger högt eller lågt på vissa indikatorer.  
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3. Analyser persontransporter 
3.1 Analys – Övergripande 

I tabell 4, sidan 10, kan man se att andelen miljöbilar ligger endast på 24,82 % av alla 

persontransporter (ej privata bilar i tjänst). Majoriteten av dessa återfinns inom socialen, 

51 %, och bilpoolen, 78 %. Trots att det finns totalt 35 miljöbilar av 141 stycken tankas 

inte dessa med miljöbränsle. Av de 35 miljöbilarna är 20 etanolbilar och 15 dieslar. Om 

man hade tankat med 90 % etanol i de 20 bilarna så hade etanolförbrukningen legat på 

ca 43 000 liter. Den verkliga förbrukning låg på ca 4 400 liter, vilket innebär att man 

har tankat bensin i dessa bilar istället. Av denna anledning blir andel förnyelsebar 

energi för persontransporter endast 2,07 % vilket alltså borde ha legat på upp emot 20 

%. Att man inte tankar etanol i bilarna beror till största del på två saker; det bolag man 

har bränsleavtal med kan inte leverera etanol i Hultsfreds kommun vilket innebär att 

man inte kan tanka etanol inom kommunen. Den andra anledningen är troligtvis 

okunskap för bränslet och/eller tankningsmomentet. Detta grundas på att man i 

bilpoolen, som har fem etanolbilar, som till största del nyttjas för resor utanför 

kommunen där det går att tanka etanol, och trots att möjligheten då finns tankas det 

ändå bensin.  

I samma tabell kan man även se att bränslekostnaden per kilometer ligger på 0,94 kr. 

Detta hänger ihop med en hög bränsleförbrukning. Förbrukningen varierar väldigt 

mycket mellan de olika förvaltningarna/bolagen. De förvaltningar där det återfinns 

mycket lätta lastbilar har således en högre medelförbrukning. Det är till exempel gatu- 

och fastighetsavdelningarna på Tekniska kontoret (ÖSK) samt delvis kultur- och 

fritidskontoret samt AB Hultsfreds bostäder. Miljö- och byggnadskontoret har en låg 

förbrukning som beror på att man har elhybrider som då ger än lägre bränsleåtgång.  

Kostnaderna och utsläppen är i princip proportionerliga mot antalet körda mil. De 

förvaltningar/bolag som har de största posterna inom dessa kategorier är socialen och 

privata bilar i tjänst.  

I tabell 3, sidan 10, kan man se att det totala antalet körda kilometer uppgår till 

2 303 654 varav 430 917 kilometer är privata bilar i tjänst av anställda och 52 932 

kilometer privata bilar i tjänst för förtroendevalda. 

I samma tabell kan man även se att den totala bränslekostnaden uppgår till 1 717 998 kr 

(exkl. privata bilar i tjänst).  
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4. Förklaringar 
Förklaringen till referensen (B) i tabell 1 och 2 på sidorna 7-8: 

ABHB:s och fjärrvärmeleverantörens el är av typen nordisk mix, vilket innebär att 10 

% av elenergin i genomsnitt på ett år är fossil (kolkraft etc.) 

Teoretiskt innebär detta att andelen förnyelsebar energi för ABHB kan variera mellan 

43-90 % vilket ger en variation mellan 67-92 % totalt för alla bolagen/organisationerna, 

beroende på hur energiläget ser ut i Sverige. Av samma anledning skulle även 

koldioxidutsläppen kunna variera i lika stor omfattning.  
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1. Energieffektiviseringsstödet och EU:s 
energitjänstedirektiv 
EU:s energitjänstedirektiv 2006/32/EG

1
 har införlivats i svensk lagstiftning enligt 

förordning (2009:893)
2
 om energieffektiva åtgärder för myndigheter (som är en del av 

åtagandena för energieffektiviseringsstödet).  

Hultsfreds kommun (miljö- och byggnadskontoret) har av energimyndigheten beviljats 

stöd motsvarande 100 % av stödgrundande kostnader (280 000 kronor per år) under 

perioden 2010-06-01 till 2014-12-31 för att jobba med energieffektiviseringsstödet. 

Kommunen förbinder sig då att i enlighet med 3 § Förordning (2009:1533)
3
 om statligt 

stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting 

1. fastställa en strategi för energieffektivisering, 

2. aktivt arbete för att genomföra strategin, och 

3. genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen (2009:893)
2
 

om energieffektiva åtgärder för myndigheter 

Strategin ska ha inkommit till statens energimyndighet senast den 2011-03-31. Basår 

för strategins nulägesanalys är år 2009. 

Stödet får användas till följande: 

1. Ta fram strategi, implementera, planera åtgärder 

2. Utbilda/informera egen personal, skolelever osv. 

3. MLS/ELS
4
, energiaspekterna i förvaltning och bolag 

4. Arbeta med samhällsplanering och exploatering 

5. Köpa tjänster från konsulter och energikontor 

Stödet får inte användas till följande: 

6. Genomföra energideklarationer 

7. Göra investeringar eller inköp 

8. Betala kostnader för lokal/bil/dator eller liknande 

 

  

                                                      
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:SV:PDF  

2
 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:893  

3
 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2009%3A1533  

4
 Miljö- och energiledningssystem 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:SV:PDF
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:893
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2009%3A1533
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2. Valda åtgärder 
Ett av de åtaganden som ska genomföras för att erhålla det statliga stödet för 

energieffektivisering i kommuner och landsting är att genomföra minst två av de 

åtgärder som framgår av förordningen (2009:893)
5
 om energieffektiva åtgärder för 

myndigheter.  

Hultsfreds kommun och de kommunala bolagen åtar sig att genomföra åtgärd 4 och 5 

enligt förordningen och de beskrivs närmare längre ner. Hultsfreds kommun och 

bolagen väljer även att fokusera på kompetenshöjning inom området genom olika typer 

av utbildningar riktade mot personal och brukare av de tre organisationernas lokaler.   

2.1 Åtgärd A 
Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa  

(åtgärd 5 enligt 3 § i SFS 2009:893) 

Energimyndighetens förklaring av åtgärden: 

”Energibesiktningar innefattar en undersökning av ett objekt avseende dess 

energiegenskaper samt därtill lämpliga åtgärder för förbättrad energiprestanda och god 

livscykelekonomi. Med objekt avses bland annat byggnader och dess ingående 

verksamheter men objekt kan också avse besiktning av utrustning eller verksamhet som 

inte är kopplad till en byggnad. Åtgärden innebär att de förslag som ges i samband med 

en besiktning ska genomföras, i synnerhet när de vid besiktningsutlåtande angetts som 

lönsamma.” 

Denna åtgärd är en del av handlingsplanen för att nå de uppsatta målen på 

fastighetssidan. Åtgärden genomförs på minst en fastighet i respektive organisation där 

man vet att energiförbrukningen är hög och där man kan erhålla en större 

energibesparing. Åtgärden kommer delvis även ligga till grund för åtgärd B.  

2.2 Åtgärd B 
Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses 
i åtgärd 2 och 3 enligt 3 § i SFS 2009:893  

(åtgärd 4 enligt 3 § i SFS 2009:893) 

Energimyndighetens förklaring av åtgärden: 

”Åtgärden innebär att på ett strategiskt sätt skapa rutiner, planera in resurser och sätta 

mål för centrala inköp eller modifieringar av utrustning med stor och långsiktig 

betydelse för en effektivare energianvändning.  

Kommuner och landsting kan utifrån en fastställd plan eller genom strategiska beslut 

byta ut eller modifiera befintlig utrustning enligt de energieffektivitetskrav som följer 

av punkterna 2 och 3.  

Åtgärder kan vara kopplade till byggnad, hyresgästers verksamhet eller övriga åtgärder. 

I den sistnämnda kategorin ingår åtgärder som genomförs utanför fastighetsgräns men 

som är en del av kommunens eller landstingets verksamhet, exempelvis energieffektiva 

fordon eller drivmedel. Åtgärden kan innebära att en långsiktig strategi och 

genomförandeplan utformas för att byta ut och modifiera befintlig utrustning.” 

                                                      
5
 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:893  

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:893
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De åtgärder som benämns i åtgärd 2 och 3 är; köpa in utrustning utifrån energieffektiva 

produktspecifikationer respektive köpa in utrustning med effektiv energianvändning i 

alla lägen.  

Denna åtgärd är, precis som åtgärd A, en del av handlingsplanen för att nå de uppsatta 

målen på fastighetssidan men även för transportsidan. Åtgärden är delvis redan 

genomförd inom den kommunala verksamheten på transportsidan då man i den 

befintliga fordonspolicyn har ställt krav på till exempel miljöfordon.  

På fastighetssidan bör denna åtgärd genomföras genom en specifik plan för respektive 

organisation på vilka fastigheter man ska lägga fokus på samt vilka 

anläggningar/utrustningar man bör byta ut eller modifiera med energieffektiva 

produkter. 

2.3 Åtgärd C 
Utbildning personal och brukare 

Detta är en frivillig åtgärd utöver de åtaganden på åtgärder som ställs från 

energimyndigheten.  

Genom att höja kunskapen om energi och miljö hos personalen och övriga brukare av 

de tre organisationernas fastigheter och transporter kan man väldigt snabbt nå relativt 

stora energibesparingar utan några större investeringar. En höjd kompetens inom 

området leder till förändrade brukarvanor som både snabbt och billigt kan ge stora 

besparingar vilket även krävs för att man ska nå de mål som sätts i denna strategi.  

Åtgärden innefattar allt från externa utbildningar för fastighetsskötare/drifttekniker till 

att utse en energi/miljöansvarig person på varje arbetsplats. 

Åtgärden kan även ge ringar på vattnet i form av minskad energianvändning i samhället 

i övrigt, både i hemmen, hos företag och föreningar.    

 

 


