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Förord 
Denna lathund är ett försök att sammanställa vad som kan ingå i en nulägesbeskrivning till en 
energiplan. Materialet är framtaget som ett arbetsmaterial för projektet ”Energiplanering i 
Östergötland”, ett samverkansprojekt mellan Regionförbundet Östsam, Linköpings 
universitet, Energikontoret Östra Götaland och Länsstyrelsen i Östergötland. Projektet är 
finansierat av Naturvårdsverket och Regionförbundet Östsam. Lathunden har använts för att 
göra nulägesbeskrivningar för deltagarkommunerna och är till stor del specifik för 
Östergötlands län. Stora delar är dock generella för landets kommuner i stort. Författaren vill 
dock påpeka att detta inte är någon heltäckande beskrivning av vad energiplaner ska 
innehålla, utan är utvecklad utifrån egna och andras erfarenheter av vad som är praktiskt 
möjligt att få med i en inventering av energiläget i en mindre kommun. Synpunkter på 
innehållet eller önskemål om kompletteringar mottages tacksamt!  
 
I projektet Energiplanering i Östergötland har lathunden kompletterats med ett standardiserat 
Exceldokument för datainsamling. Kontakta författaren för mer information. 
 
I samband med projektet sker ytterligare utvecklingsarbete. Dels görs en sammanställning av 
vad som bör ingå i en energiplan enligt Lagen om Kommunal Energiplanering (SFS 
1977:439) i samarbete med Klimatkommunerna och Energimyndigheten. Dels pågår 
metodutveckling för miljöbedömningar av energiplaner i samarbete med Länsstyrelsen i 
Östergötland (finansierat av Energimyndigheten). Resultat och rapporter kommer att läggas 
upp efterhand på www.energiplanera.se  
 
 
Jenny Ivner 
Linköping, augusti 2009 
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1 Om lathunden och inventering till energiplaner 
Att bilda sig en uppfattning om hur läget på energifronten ser ut i kommunen är en viktig del 
när man ska arbeta med energistrategiska frågor. Dock kan det vara svårt att veta var man ska 
börja inventeringen av energisystemet och var man ska söka informationen. Denna lathund är 
tänkt som ett stöd för att underlätta inventeringen av nuläget. 

1.1 Lathunden 
Denna lathund är primärt framtagen för att underlätta arbetet för deltagande kommuner i 
projektet ”Energiplanering i Östergötland”. Många av källorna och de kontaktpersoner som 
nämns är således unika för Östergötland. När det gäller övergripande statistik däremot finns 
liknande dataunderlag för samtliga Sveriges kommuner, dock är det inte säkert att länkarna i 
lathunden stämmer.  
 
Lathunden tar upp källor man kan använda sig av för att göra en övergripande inventering av 
läget i kommunen och är uppbyggd i två delar: kommunen som geografiskt område och 
kommunen som organisation. Delarna är i sin tur uppdelade i underkapitel. Underkapitlen 
innehåller dessutom olika fördjupningar som kan vara relevanta att göra. Vissa fördjupningar 
är givetvis mer relevanta i vissa kommuner och mindre relevanta i andra. Det finns inte heller 
någon inbördes rangordning mellan de fördjupningsområden som tas upp. 
 
Lathunden tar inte upp hur materialet ska analyseras eller presenteras i en energiplan. På 
webbsidan:  
http://www.iei.liu.se/envtech/samverkan/energiplanera/energiplaner finns länkar till ett antal 
energiplaner som man kan läsa och inspireras av.  

1.2 Att tänka på vid inventeringen 
Något som är viktigt att tänka på när man gör en inventering av kommunens energisystem är 
att hela tiden dokumentera hur man går tillväga. Detta är viktigt för att underlätta 
datainsamlingen vid uppföljning av energiplanen i framtiden. Det som bör dokumenteras är 
exempelvis exakt vilka källor man använt till vad och om man har gjort några 
kompletteringar. Detsamma gäller hur man gjort vid analys och sammanställning av 
datamaterialet.  
 
Författaren vill också påminna om att arbete med en nulägesbeskrivning är en process. 
Nulägesbeskringen kommer antagligen att både revideras och kompletteras efter hand som 
arbetet med energiplanen framskrider.  

2 Inventering av kommunen som geografiskt område 
Denna del tar upp energianvändningen i kommunens geografiska område. Syftet med att 
samla in ett brett underlag är att kunna se var energianvändningen är hög. Ett annat syfte är att 
kunna jämföra sig med andra kommuner.  

2.1 Energianvändning per sektor 
Att kartlägga energianvändning per sektor kan ses som en grov screening av energiläget i 
kommunen. Denna del baseras enklast på SCB:s statistik. Statistiken ger en grov uppskattning 
av var energin används i kommunen och kan också användas för att visa på förändringar över 
tid. Statistiken är indelad i följande sektorer: 
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 Jordbruk, skogsbruk, fiske 
 Industri, byggverksamhet 
 Offentlig verksamhet 
 Transporter 
 Övriga tjänster 
 Hushåll 
 

SCBs statistik är grovt indelad och dessutom ibland censurerad. Tanken med detta är att man 
inte ska röja vilka industrier som använder hur mycket energi. På grund av denna censur kan 
man behöva göra en fördjupning om industrins energianvändning (se nedan). 
 
Statistiken innehåller också uppgifter om vilka energislag som används. Intressant är att 
plocka ut: 

 El för uppvärmning (se även småhus och kommunens interna användning) 
 Användning av fossila bränslen för uppvärmning 
 Total användning av fossila bränslen 
 Andel förnybar energi i olika sektorer 

 
Har man frågor angående SCB:s statistik kan man kontakta Yasin Kisa, statistikproducent på 
SCB: 019-17 69 99 eller PerAnders Paulson på Energimyndigheten: 016-544 22 49  
[Källa: Klimatkommunerna] 

Fördjupning småhus 
En anledning till att ta reda på hur uppvärmning sker i kommunens småhus är att olika 
lösningar kan leda till olika typer av problem beroende på olika lokala förutsättningar. Som 
exempel kan nämnas inversionsproblem vid småskalig vedeldning eller ökad belastning på 
elnätet vid ökad användning av värmepumpar. Information om vilka hushåll som har 
vedeldning finns hos lokala skorstensfejarna och information om bergvärme ska finnas hos 
varje kommun. Det kan också vara intressant att kartlägga anslutningsgrad till fjärrvärme 
genom att kontakta fjärrvärmebolaget.  
 
I varje kommun ska det också finnas statistik från Folk och bostadsräkningen 1990. I den 
skulle alla fastigheter och uppvärmningsform anges. Antagligen finns en pärm med 
datasammanställningen någonstans hos varje kommun. Denna statistik kan fungera som ett 
utgångsläge, dels för att beskriva förändring av uppvärmningsformer senaste 20 åren, men 
kan också fungera som underlag att utgå från när man går igenom data om vedeldning och 
värmepumpar.    
 
Om man vill försöka översätta information om uppvärmningsform till energianvändning finns 
det särskild statistik för uppvärmning i småhus att hämta på Energimyndighetens webbplats: 
http://www.energimyndigheten.se/Energifakta/Statistik/  

Fördjupning industri 
I vissa kommuner står den lokala industrin för en stor andel av den lokala 
energianvändningen. Information om industriers energianvändning och utsläpp finns i 
företagens miljörapporter. Det finns också en del information om energianvändning och 
utsläpp från större industrier som samlas in via Länsstyrelsens tillsynsverksamhet. Denna är 
inte anpassad för att plocka ut statistik, men kan ändå vara användbar för att få en bild av 
stora aktörernas energianvändning och miljöpåverkan.  
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Kontaktperson i Östergötland: 
Viktor Forsell 
Oavsett storleken på energianvändningen i industrin är det viktigt att kommunen inleder en 
dialog om hur man kan samarbeta kring energifrågor. 
 
När det gäller potential för energieffektivisering hos industrier i länet har det inte gjorts några 
större övergripande kartläggningar i Östergötland. Det finns en rapport från Energikontoret i 
Örebro län om potential i några industrier i länet: 
http://www.regionorebro.se/download/18.2074102f118c7f3851b80002027/energianalys_oster
gotland.pdf 

Fördjupning transporter 
Drivmedel 
I SCB:s statistik finns uppgifter om hur mycket bensin och diesel som sålts i kommunen.  
 
Det går att köpa in mer detaljerad statistik (600 kr våren 2008) från SCB och man får då, 
förutom exakt antal m3, också fördelning mellan olika förbrukarkategorier.  
Kontakt på SCB Inge Karlsson 019-17 66 25 
[Källa: Klimatkommunerna] 
 
Vill man veta exakt hur mycket som säljs av bensin, diesel, och etanol i kommunen är det 
lättaste att ringa till respektive mack och fråga hur mycket som säljs till olika kategorier.  
 
Numera låginblandas FAME (fettsyrametylestrar) i stora delar av dieseln. Denna del är inte 
fossil men räknas ändå som diesel i SCB:s statistik. Vill man beräkna fossil andel av 
bränslemixen i kommunen eller koldioxidutsläpp måste man ta hänsyn till detta. 
Inblandningen varierar mellan landets olika delar (främst norr om respektive söder om 
Dalälven) och under året. Genom Svenska Petroleuminstitutets hemsida kan man få uppgifter 
om hur denna låginblandning ser ut: http://www.spi.se/statistik.asp?omr=1&kat=4   
 
Miljöbilar 
Vill man ha mer specifika uppgifter om exempelvis andel miljöbilar i kommunen kan man 
hitta statistik för samtliga kommuner hos SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys): 
http://www.sika-
institute.se/Doclib/2009/Statistik/Fordon%20i%20län%20och%20kommuner%202008_ny.xls  
 
och Bilindustriföreningen: 
http://www.bilsweden.se/web/Lan-_miljo_och_dieselbilsstatistik_mars_09.aspx 
 
Trafikmängd 
Vägverket har statistik för trafikflöden. Statistiken är uppdelad på tunga och lätta fordon, 
vilket kan underlätta om man vill försöka urskilja genomfartstrafik från övrig trafik i 
kommunen: 
http://gis.vv.se/tfk2/tfk 
 
Om det gjorts utredningar om en viss trafiksträcka i kommunen finns det antagligen mer 
noggranna analyser gjorda av Vägverket (exempelvis mätningar av trafikmängd och 
luftkvalitet på en viss sträcka). En lista över projekt och utredningar gjorda i Östergötland 
finns på: 
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http://www.vv.se/vagarna/Vagprojekt/Ostergotlands-lan/ 
 
Det finns också möjlighet att hitta nyckeltal för bilkörning i kommunen. På 
miljömålsportalens sida kan man hitta statistik för genomsnittlig körsträcka med bil per 
invånare i kommunen: 
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=87&pl=2&t=Lan&l=5 
 

Fördjupning elanvändning 
Kontrollera vilka elnätägare som finns i kommunen. Be att få ut elnätsstatistik för det senaste 
året. 
 
Värt att känna till är att enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering, 4 §,  

ska den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi eller 
den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi på begäran lämna 
kommunen de uppgifter som behövs för planeringen. 

 

Fördjupning energieffektivisering 
Har det gjorts några särskilda insatser för att spara energi i kommunen tidigare, eller finns det 
pågående initiativ för energieffektivisering? I så fall bör detta nämnas i nulägesbeskrivningen. 

2.2 Energiproduktion och potential 
Även när det gäller energiproduktion finns det översiktliga data i SCBs statistik. Det kan dock 
vara vettigt att komplettera statistiken med information om dagens anläggningar och framtida 
potential för ny energiutvinning. 

Fjärrvärme/kraftvärme 
Information om fjärrvärmeproduktion och elproduktion från kraftvärme finns i SCBs statistik, 
men den kan vara felaktig! Klimatkommunernas erfarenhet är att statistiken för vissa 
kommuner visar en väldigt låg mängd olja och ingen tjockolja i bränslemixen för värmeverk 
samtidigt som det visat sig att värmeverken trots allt har använt tjockolja. Ett sätt att komma 
runt detta problem är att kontakta energibolaget för att få veta hur bränslemixen och mängden 
levererad energi ser ut. (Det är bra för förankringen av energiplanarbetet att ta kontakt med 
fjärrvärmeföretaget i ett tidigt skede!). Det är också bra att passa på att förhöra sig om 
eventuella expansionsplaner.  
 

Biomassa 
Uttag av biomassa i form av grot (grenar och toppar) kan man ta reda på via skogsstyrelsen, 
då allt uttag från skogen ska anmälas till dem. Den statistik som finns tillgänglig på nätet är 
dock på nationell nivå: 
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=15139 
 
Hur mycket energigrödor (Salix) som odlas kan man ta reda på via jordbruksverket: 
www.sjv.se.  
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Det kan också vara av intresse att göra en översiktlig bedömning av potentiella energiresurser 
i kommunen. AgroÖst har gjort en förstudie om potential för förnyelsebar energi i 
Östergötland. Denna finns upplagd på Länsstyrelsens webbsida:  
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B676F499-2228-4FFA-9C4C-
6ED4D1962756/123016/Forstudie_fornybar_energi.pdf 
 

Vindkraft 
I SCB-statistiken finns vindkraftsel som en egen kategori, så nöjer man sig med ett par år 
gamla data kan det duga till nulägesbeskrivningen. Som komplement bör man kunna få 
information via bygglovskontoren om vilka verk som finns och som planeras.  
 
För att ta reda på hur mycket el som produceras i vindkraftverken kan man dels titta i SCBs 
statistik, men också på Vindforsks sida för driftuppföljning av vindkraftverk: 
http://www.vindenergi.org/driftuppfolj.htm 
 
Finns inte alla vindkraftverk med på Vindforsks sida kan man utgå från att varje verk har  
ca 2 000 körtimmar per år. Det skulle innebära att ett 0,6 MW-verk producerar  
(0,6 MW x 2 000 h =) 1 200MWh på ett år  
(Källa: Klimatkommunerna)  
 
Även för vindkraft kan det vara intressant att kartlägga potentiella resurser. Många 
vindkraftsföretag har gjort eller köpt detaljerade vindkarteringar för olika områden i länet. 
Bästa sättet att få del av materialet är att kontakta företagen i fråga. 
 
Länsstyrelsen i Östergötland håller på att uppdatera en karta över befintliga och planerade 
vindkraftverk i länet, samt siffror på beräknad produktion.  
Kontaktperson: Sofia Bergvall 

Biogas 
Data för biogas finns ännu inte i SCB:s statistik. I Östergötland har det dock gjorts en hel del 
studier och kartläggningar kring biogas. 
 
Cleantech Östergötland (Miljöteknikcentrum) har tillsammans med Linköpings universitet 
tagit fram en sammanställning över biogas (fordonsgas) i regionen. Denna finns att hämta från 
Miljöteknikcentrums hemsida: http://mtc.fjarde.se/mtcBook/mtc.swf.  
 
Beräkningar av framtida potential för biogasproduktion finns också i förstudien om förnybar 
energi:  
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B676F499-2228-4FFA-9C4C-
6ED4D1962756/123016/Forstudie_fornybar_energi.pdf  
Rapporten ger en översiktlig bild av potential för biogas.  
 
Som en fördjupning på förstudien har SBI tagit fram en rapport om potential för biogas i 
regionen. Rapporten finns på Energikontorets hemsida: 
http://www.energiost.se/images/stories/pdf/biogasring_ostergotland_081201.pdf 
  
Dataunderlaget till de två ovanstående rapporterna finns hos Energikontoret i Östra Götaland. 
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För övrigt kan man alltid kontakta de lokala reningsverken då de sitter på (aktuell) 
information biogasproduktion från rötning av avloppsslam. 
 

Biodiesel 
Inte heller biodiesel finns med i SCB:s statistik. När det gäller produktion av biodiesel och 
bioetanol hänvisas tills vidare till respektive producent. Ageratec AB i Norrköping har 
levererat många biodieselanläggningar och kan kanske hjälpa till med kontaktuppgifter till 
producenter.   
www.ageratec.se 

Solenergi 
På Elforsks hemsida finns en sammanställning över solcellsanläggningar: 
http://www.elforsk.se/solenergi/Default.aspx 
 
För att ta reda på hur mycket solvärme som finns i kommunen krävs en manuell kartläggning.  
Länsstyrelserna har sammanställningar över utbetalda stöd till solfångarinstallationer. 
Kontaktperson i Östergötland: Nina Mellberg. 

Vattenkraft 
Vattenkraft finns med som en egen del i SCBs statistik. Det finns också en sammanställning 
över alla anläggningar i Östergötland i Länsstyrelsens förstudie. Vill man ha aktuella data om 
anläggningarna bör man dock ta kontakt med respektive ägare. 

Potential för spillvärmeanvändning 
I flera av kommunerna finns industri som producerar ett överskott av värme. Enklaste sättet 
att få reda på potentialen är att kontakta varje enskild industri. 
 
Det finns en del rapporter gjorda på nationell nivå om potentialen för spillvärme, men det 
finns ingen detaljerad studie för Östergötlands län. 

2.3 Dagens energirelaterade miljöpåverkan 
Just nu pågår utvecklingsarbete för hur man ska analysera miljöpåverkan i energiplaner som 
ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Länsstyrelsen i Östergötland. I det 
arbetet tas både beräkningsmallar och handledningar fram. Detta kommer att rapporteras 
separat. Håll utkik på www.energiplanera.se 
 
Tills utvecklingsarbetet är klart hänvisas till att man inom miljömålsarbetet och RUS 
(samarbetsorganisation för Länsstyrelserna) har tagit fram utsläppssiffror om bland annat 
växthusgaser på kommunnivå. Dessa finns att hämta på Länsstyrelsens hemsida: 
www.rus.lst.se. Datamaterialet baseras på SCBs statistik (med den sekretess som gäller) och 
ska därför tas med en nypa salt på kommunal nivå.  
 
Vill man komplettera energiplanen till att ta upp ytterligare klimatpåverkan kan man även 
samla in information om andra utsläpp av växthusgaser. Klimatkommunerna har en 
genomgång av andra växthusgaser och hur man hittar information om dem. Se 
http://www.klimatkommunerna.infomacms.com/?page=page4912ada79a1c2 och klicka på 
”Andra växthusgaser”.   
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3 Inventering av kommunen som organisation 
Syftet med att samla in specifik information för kommunen som organisation är dels att kunna 
jämföra kommuner med varandra och dels för att det är inom den egna verksamheten som 
kommunen har mest rådighet. Det är också viktigt att kartlägga vad som redan är gjort och 
vilka policies och mål som redan finns.  

3.1 Detta har hänt 
En viktig del i nulägesarbetet är att ta reda på vad som gjorts tidigare i kommunen och vilken 
del av organisationen som har ansvar för vad. Exempel på frågor man kan ställa sig:  

 Finns det något särskilt som är aktuellt i kommunen just nu och som kan/borde 
påverka energiplanens innehåll? 

 Vilka miljö- och besparingsmål finns redan i kommunen? Finns det några 
målkonflikter?  

 Vilka tidigare insatser har gjorts för att spara energi? Vad kan man lära sig från dessa? 
 Finns det tidigare lokala initiativ och engagerade människor man borde dra nytta av? 
 Hur ser kostnadsfördelningen för energianvändning ut i kommunen? 
 Vem bestämmer om lokaler ska effektiviseras? 
 Finns det några incitamentsstrukturer för energibesparing? 
 Har kommunen någon resepolicy? 

Kartläggningen av pågående aktiviteter på energi- och miljöområdet kan vara ett bra sätt att 
börja förankra energiplanarbetet. Ett utmärkt tillfälle att börja introducera det påbörjade 
energistrategiarbetet är i samband med att olika enheter kontaktas angående sina respektive 
aktiviteter. Det är också ett bra tillfälle att bjuda in till dialog om hur man vill att kommunen 
ska arbeta med energifrågor i framtiden.  

3.2 Kommunens interna energianvändning 
Baserat på de data som samlas in kan man formulera olika besparingsförslag och policies för 
byte av energislag. För kommunens interna energianvändning har Växjö kommun gjort en 
mall för rapportering av energianvändning (och utsläpp av växthusgaser). Mallen finns att 
ladda ner från Klimatkommunernas webbsida: 
http://www.klimatkommunerna.se/?page=page440c6b7bd07fd 
 
Anvisningarna i denna lathund baseras delvis att baseras på Växjös mall och är därför mycket 
detaljerad. Hur detaljerad datainsamling man kan och vill göra bör diskuteras under 
processens gång. I vissa kommuner finns det väldigt bra förutsättningar för datainsamlig via 
ekonomisystemet. I andra kan det vara betydligt mer arbetskrävande och då kan ett mindre 
ambitiöst upplägg vara att föredra.  

Transporter 
Information om hur transporterna i kommunen fungerar kan ge ett bra underlag för riktlinjer 
för användande av tjänstebilar och privat bil i tjänsten. Man kan också skapa incitament för att 
åka mer kollektivt och därmed spara pengar. För kommunens transporter samlas exempelvis 
följande data in: 

 Inköpta bränslen till tjänstebilar 
o Bensin 
o Diesel 
o RME 
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o Etanol 
o Biogas  

 Utbetald milersättning privatbil  
 Antal gjorda kollektivresor 

o Flyg  
o Tåg 
o Buss 

För att detta ska säga något i en analys av nuläget krävs någon typ av omvandlingsfaktorer, 
antingen till miljömässiga eller ekonomiska termer. (I Växjös mall finns data för CO2, 
exempelvis: bränsleförbrukning =0,8 l bensin per mil, 1 l bensin = 2,28 kg CO2  1 mil i 
privat bil =1,8 kg CO2). 
 
Avgränsningar 
Exakt hur mycket energiplanen ska ta upp om interna resor är en fråga för intern diskussion i 
kommunen. Dels kan det vara så att interna transporter redan täcks upp av något annat system 
(resepolicy, till exempel), men det kan också vara så att det är så svårt att få fram statistiken 
att det tar för mycket tid att följa upp till 100%. Vill man vara riktigt ambitiös kan man följa 
Växjös mall. Där tas i princip alla transporter i kommunen med: 

 Alla tjänsteresor med kommunens fordon eller egna fordon i tjänsten 
 Inköp av bensin, diesel, etanol, RME etc. 
 Hyrbilars bränsleförbrukning 
 Arbetsmaskiner (t.ex. gräsklippare), snöplogar, sopbilar etc. 
 Verksamheter på entreprenad, t.ex. markskötsel och grävarbeten (så långt det är 

möjligt att få information om det) 
 Resor som kommunen betalar för (behöver inte vara kommunanställda, det kan lika 

gärna vara konsulter, föreläsare, ungdomsgrupper etc.) 
 Resor som görs i tjänsten men som betalas av andra 
 Flygresor och tågresor (bara antalet resor) 
 Bussresor och taxiresor (bara antalet resor) 

 
Däremot tas följande inte med: 

 Resor till och från arbetet 
 Frakt av inköpta varor och gods till kommunen (t.ex. kontorspapper och råvaror till 

skolmat) 

Lokaler 
Att inventera energianvändningen i kommunens fastigheter är ett bra sätt att identifiera så 
kallade hot-spots; fastigheter med hög eller ökande användning. Att angripa hot-spots är ett 
bra sätt att snabbt kunna visa resultat från energiplanarbetet!  
 
Följande räknas som egna lokaler: 

 Lokaler som används för den egna verksamheten (+ sådana som nyttjas av anställda) 
 Förråd och liknande utrymmen som uppvärms 
 Lokaler som hyrs in externt, det vill säga av andra hyresvärdar än kommunala bolag 
 Elanvändning i ouppvärmda lokaler 

 
Avgränsning: 

 Lokaler som hyrs ut till andra hyresgäster, t.ex. företag (redovisas separat) 
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 Bostäder (redovisas separat) 
 Utrymmen som inte värms upp, t.ex. cykelskjul och liknande (men eventuell 

elanvändning i dessa lokaler ska räknas med) 
 
Hur kommunens lokaler sköts varierar mycket mellan olika kommuner. I många fall hanteras 
lokaler ute hos respektive förvaltning, i andra fall finns en central lokalförsörjningsenhet. Vid 
en inventering av lokaler är det viktigt att få en förståelse för hur kostnader för 
energianvändning debiteras. Det är inte alls ovanligt att incitamentsstrukturerna i kommunen 
är kontraproduktiva när det gäller energibesparingar: kostnader och intäkter ligger inte på 
samma enhet. Att uppmärksamma sådana förhållanden är nog så viktigt som att kartlägga 
enskilda lokalers energianvändning! 

Uppvärmning 
Att använda nyckeltal i form av energianvändning per ytenhet är bra för att kunna jämföra 
olika typer av fastigheter med varandra. Det är också intressant att specificera vilken typ av 
uppvärmning som finns i kommunens lokaler (direktverkande el, olja, fjärrvärme och så 
vidare – kan man se några skillnader i nyckeltalen mellan respektive uppvärmningsform? Hur 
mycket kostar de olika uppvärmningsformerna?) 

Belysning och driftel 
Det kan vara intressant att göra en analys av vad inköpt el egentligen används till. Är 
belysningen i kommunens lokaler effektiv och ändamålsenlig? Står utrustning på dygnet runt? 
Så kallade nattvandringar kan vara bra att genomföra för att skaffa sig en överblick över var 
energin ta vägen då övrig verksamhet ligger nere. Här kan energi- och klimatrådgivaren vara 
till god hjälp! 

Övrig energianvändning 
Finns det någon verksamhet som kommunen bedriver som använder mycket energi? Exempel 
på ställen är energi kan tänkas användas är: 

 Drift av fritidsanläggningar 
 Gatubelysning 
 Hamnanläggningar 
 Djurparker 
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Länkar 
Klimatkommunernas lathund för inventering av växthusgaser 
http://www.klimatkommunerna.infomacms.com/?page=page4912ada79a1c2 
 
Länsstyrelsens sida med information om klimat och energi 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/amnen/Miljo/Energi/Klimat_och_energistrategi.htm 
 
Miljömålsportalen 
www.miljomal.nu 
 
Miljöteknikcentrum i Östergötland 
http://mtc.fjarde.se/# 
 
SCB:s kommunala energibalanser 
http://www.h.scb.se/scb/mr/enbal/guide2/en_frame.htm 
 
Uthållig kommuns handbok för deltagande kommuner 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-
uthallig-kommun/ 
 

Referenser 
SFS 1977:439, 1977. Lag om kommunal energiplanering. Riksdagstryck, Stockholm. 
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