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FÖRORD 
Syftet med denna lathund för sammanställning av energiplan är att beskriva vad som 
bör ingå i ett kommunalt energiplansdokument samt hur innehållet kan presenteras och 
paketeras. Materialet är framtaget inom ramen för projektet ”Energiplanering i 
Östergötland”, ett samverkansprojekt mellan Linköpings universitet och 
Regionförbundet Östsam. Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och 
Regionförbundet Östsam. Lathunden kommer att användas för att sammanställa 
energiplanerna i de kommuner som deltar i projektet . Innehållet i lathunden har tagits 
fram med inspiration från redan existerande energiplaner från Motala, Helsingborg, 
Falun, Boxholm, Kil, Kungälv, Norrköping, Finspång, Eksjö, Trollhättan, Landskrona, 
Hultsfred och Lilla Edet. Dessutom har innehåll från utkast till energiplaner från 
Vadstena, Söderköping och Valdemarsvik använts.  

Själva sammanställningen har utgått från tidigare erfarenheter och forskning inom 
kommunal energiplanering. Även Klimatkommunernas dokumentguide och Uthållig 
kommuns handbok för energi‐ och klimatstrategier har använts som inspiration. 
Samtliga källor finns angivna när de används i texten. Författarna vill påpeka att denna 
lathund inte är någon allomfattande handbok, utan ett arbetsunderlag som säkerligen 
kan utvecklas och förfinas. Synpunkter på innehållet eller önskemål om kompletteringar 
mottas tacksamt!  

Mer information om projektet och författarnas övriga publikationer inom 
ns på energiplaneringsområdet fin

inköping september 2010 

www.energiplanera.se   

L

 

enny Ivner och Mikael Sonesson J

 

 

http://www.energiplanera.se/
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ORDLISTA 
En energiplan innehåller ofta ett antal facktermer. Nedan finns förklaringar av ett antal 
centrala begrepp som används i denna lathund och som kan vara bra att ha med i 
energiplan för att underlätta för personer som normalt inte arbetar med energifrågor. 

 
Bergvärme 

 

Uppvärmningsform där en värmepump används för att utnyttja värme 
i grundvattnet. Se även ”Värmepump”. 

Biobränsle  Bränsle som kommer från förnybart och biologiskt nedbrytbart 
material, till exempel trä, halm, flis och skogsavfall. 

Fett som genomgått en kemisk process så att de liknar fossil diesel i 
sina förbränningsegenskaper och därmed kan användas i modifierade 

Biodiesel 

dieselmotorer. 

Den gas som bildas när biologiskt material bryts ned utan syre, rötas. Biogas 
Gasen består mest av metan (CH4) 

Organiskt material som kommer från växternas fotosyntes. I 
energisammanhang används ofta biomassa och biobränsle lite slarvigt 

Biomassa 

som synonymer. 

Biogas som bildas i avfallsdeponier och som kan samlas in och Deponigas 
användas till energiändamål.  

Hur mycket energi som används eller avges under en viss tid, eller den Effekt 
mängd arbete som utförs. Mäts i Watt [W] 

Energi kan varken tillverkas eller förstöras, däremot omvandlas. När 
energi omvandlas kan arbete utföras i form av energitjänster. Exempel 

Energi 

på energitjänster är ljud, ljus, mekanisk energi och rörelseenergi.  

Energi mäts oftast i Joule [J], kilowattimmar [kWh] eller kilokalorier 
[kcal]. 1 kWh är den energimängd som går åt för att omvandla en 
effekt på 1000 W i timmen.  

Fördelning mellan energianvändning och energitillförsel. Visas ofta Energibalans 
grafiskt. 

Ett ämne eller system som lagrar och/eller transporterar energi, till Energibärare 
exempel gas, el eller olja. 

Att över tiden tillföra lika mycket energi till energisystemet som man Energineutral 
använder. Ett annat och vanligare uttryck är självförsörjande 

Ett system av anordningar och anläggningar som tillhandahåller 
energitjänster.  

Energisystem 
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Energitjänst  Det man utnyttjar energi till, exempelvis till ljus, uppvärmning, 
ljudalstring, transport eller komfortkyla. 

Ett mått på energins kvalitet eller användbarhet. Elektricitet som kan 
användas till många ändamål har hög exergifaktor. Varmvatten i 
fjärrvärmenätet som endast kan användas till uppvärmningsändamål 

Exergi 

har låg exergifaktor.  

Kyla som tillförs från en central anläggning och sedan distribueras ut Fjärrkyla 
via ett ledningsnät. 

Värme som tillförs från en central anläggning och sedan distribueras ut Fjärrvärme 
via ett ledningsnät. 

Gas (främst metan) som används som drivmedel för vägfordon. Kan 
vara naturgas eller biogas eller en kombination av dessa. Biogas måste 

Fordonsgas 

uppgraderas (renas) innan den kan användas som fordonsgas. 

Bränslen som består av organiskt material och som tar mycket lång tid 
(miljontals år) att bilda, exempelvis olja, bensin, naturgas och kol. Den 

a bränslen inte räknas som förnybara.  

Fossila bränslen 

långa cykeln gör att dess

1 GWh=1 000 000 kWh Gigawattimme, 
GWh 

Hushållsavfall  Avfall som kommer från hushåll. 

Lutar  Brännbara restprodukter från framställning av pappersmassa. 

Hus som är dimensionerade för en energianvändning som ligger minst 
e byggregler. 

Lågenergihus 
25 % under gälland

1 MWh=1000kWh Megawattimme, 
MWh 

Organiskt 
material 

Materia som huvudsakligen består av kol och väte. Både biobränslen 
och fossila bränslen är organiska material, men har olika långa 
livscykler.  

Hus med mycket låg energianvändning. Maximalt tillförd effekt är i 
Skåne 10 W/m2 för flerbostadshus och 12 W/m2 för friliggande hus. 

Passivhus 

Passivhus byggs enligt en definierad standard. 

s i någon process.  Primärenergi  Energi som inte omvandlats eller överfört

Förestrad rapsolja, även kallad biodiesel. RME 
(rapsmetyleter) 

Rötning  Process där organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden, 
så att biogas bildas. 
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Spillvärme  Värme som bildas som en biprodukt i industriella och andra processer 
som måste kylas bort. 

1 TWh=1 000 000 000 kWh Terawattimme, 
TWh 

Transportsektorn  Den näring som sysslar med transporter via väg, båt, flyg eller tåg.

En apparat som utnyttjar att värme som tas upp eller avges då ett 
ämne genomgår fasövergång (smälter, kondenseras eller förångas). 
Värme tas upp på en plats och avges på en annan med hjälp av 
rörsystem. I ett kylskåp används värmepumpen för att ta upp värme 
från maten (kyla den) och avge värmen i rummet utanför kylskåpet. En 
bergvärmepump tar upp värme från omgivningen i ett djupt hål i 
berget och avger värme till ett uppvärmningssystem. Värmepumpar 
drivs oftast av elektricitet.  

 

Värmepump 
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v

1 OM DENNA LATHUND 

INTRODUKTION 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska varje kommun ha en 
aktuell energiplan som beskriver hur tillförsel, distribution och användning av energi 
ska ske. Lagen säger dock ingenting om hur själva planen bör utformas. Energiplaner 
kan se ut på många olika sätt, från omfattande dokument med ambitiösa och långsiktiga 
mål och omfattande åtgärdslistor, till enklare handlingsplaner för en kortare tidsperiod. 
Energiplanen kan också vara en kombinerad klimatstrategi och energiplan. Oavsett vad 
dokumentet kallas har det ofta en liknande uppbyggnad; den presenterar en 
övergripande vision för energisystemet för minskad klimatpåverkan och effektivare 
energianvändning, en sammanställning av nuläget och åtgärder för att komma närmare 
visionen. I den här lathunden har vi valt att använda ordet energiplan, men innehållet 
kan givetvis vara till nytta även i annat lokalt energistrategiskt arbete även om man 
kallar det något annat. 

Att sammanställa en energiplan kan vara en tidskrävande och ibland krånglig process. I 
dagsläget finns få beskrivningar över vad som bör ingå i planen och hur innehållet kan 
presenteras. Klimatkommunerna har tagit fram en mall för kommunal klimatstrategi 
med förslag på struktur och rubriksättning i ett energiplandokument1. Även 
Energimyndigheten har publicerat en handbok för energi‐ och klimatstrategier2 Båda 
dokumenten är ganska övergripande.  Ingen av dessa båda handböcker tar heller upp 
hur en miljöbedömning kan presenteras. Det finns därför ett behov av en mer 
omfattande lathund som kan förenkla arbetet med att sammanställa en kommunal 
energiplan. Observera att det här inte är en processhandbok, utan fokus ligger på den 
skrivna produkten, energiplanen. 

Lathunden ska ses som ett mycket omfattande förslag på vad ett energiplansdokument 
ska innehålla. Beroende på ambitionsnivå, personella resurser och tillgång till statistiska 
uppgifter kan mindre delar av lathunden plockas ut och användas. Lathunden gör inget 
anspråk på att vara heltäckande. Det är viktigt att energiplanen kompletteras med 

spekter som är unika för den egna kommunen. information om eventuella a

LATHUNDENS UPPBYGGNAD 
Denna lathund är uppbyggd så att den består av kapitelinledningar, exempeltexter och 
förklaringstexter. Kapiteltexterna introducerar syftet under varje rubrik och förklarar 
varför en sådan bör vara med i energiplanen. Exempeltexterna presenterar ett förslag på 
ad innehållet i varje kapitel kan bestå av innehållsmässigt, samt hur innehållet kan 
                                                             
1 a5a Klimatkommunerna, http://www.klimatkommunerna.infomacms.com/?page=page48fda7942d  

2 Energimyndigheten. http://www.energimyndigheten.se/sv/Om‐oss/Var‐verksamhet/uthallig‐
kommun/handbok‐uthallig‐kommun/  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
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presenteras. Tanken med exempeltexterna är att de ska fungera som inspiration till 
den/de som författar energiplanen. Det är viktigt att man inte kopierar text rakt av utan 
försöker skriva texten med egna ord!  

Exempeltexterna är framtagna dels genom att använda tidigare antagna kommunala 
energiplaner som inspiration och dels genom ett mer vetenskapligt arbete baserat på 
tidigare forskning och arbete i området. Om citat används anges detta med 
citatmarkering. 

Det förekommer även kommentarer till exempeltexterna, där en del förklaringar till 
olika formuleringar ges. I kommentarerna ges också förslag på indikatorer som kan 
användas vid uppföljning av energiplanen. Inom parentes bakom varje indikator finns 
indikatorns ursprung angivet. Indikatorerna beskrivs mer utförligt i kapitel 10. 

Lathunden har två bilagor. Bilaga 1 innehåller länkar till annan rekommenderad läsning 
i form av ett antal handböcker för energiplanering och klimatstrategier. Bilaga 2 
innehåller en åtgärdsguide med åtgärder som föreslagits under workshops i 
kommunerna i projektet Energiplanering i Östergötland. Dessa finns med som 
inspiration snarare än rekommendationer. Vilka åtgärder som passar i varje enskild 
kommun är förstås helt beroende på lokala förutsättningar som politisk ambition, 

iska förutsättningar, tidigare arbete inom området et cetera.  ekonom

METOD 
Exempeltexterna är som nämndes ovan inspirerade av energiplaner från Motala, 
Helsingborg, Falun, Boxholm, Kil, Kungälv, Norrköping, Finspång, Eksjö, Trollhättan, 
Landskrona, Hultsfred och Lilla Edet. Dessutom har innehåll från utkast till energiplaner 
från Vadstena, Söderköping och Valdemarsvik använts. Alla energiplaner är antagna år 
2008 eller senare. Exakt vilken/vilka texter som används varierar mellan olika kapitel 
och avsnitt. Valet av texter är baserat på praktisk erfarenhet och olika svenska och 
internationella handböcker i ämnet (se kapitel 14). Genom att använda inspiration från 
olika planer är målsättningen att plocka ut skilda kvalitéer från de olika dokumenten 
och på så sätt skapa en lathund som underlättar för kommuner att skapa en energiplan. 
Endast energiplaner som är antagna år 2008 och senare har använts som inspiration. 
Tanken med detta är att skapa en lathund som utgår från nuvarande trender i 
utformningen av kommunala energiplaner. 

Texter och diagram som har med miljöpåverkan och miljöbedömning att göra är 
framtagna med hjälp av verktyg framtagna i projektet ”Förenklade metoder för underlag 
till miljöbedömning av energiplaner”. Mer information om verktygen kan fås av 
örfattarna eller Länsstyrelsen i Östergötland.   f
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2 ATT PAKETERA EN ENERGIPLAN 
När man sammanställer en energiplan är det viktigt att den paketeras så att även icke‐
experter kan ta till sig innehållet. Nedan presenteras ett antal punkter som kan vara bra 
att tänka på när man sammanställer en energiplan.  

 Namnen på de ansvariga som jobbat med att ta fram planen, exempelvis 
medlemmar i arbetsgrupper och referensgrupper bör anges någonstans. På så vis 
vet den som läser planen vem man kan vända sig till om några frågor kring 
planens innehåll dyker upp.  

 En sammanfattning med det viktigaste innehållet från rubrikerna 
nulägesbeskrivning, mål, åtgärder och miljöbedömning. Syftet med 
sammanfattningen är att ge de läsare som inte orkar sätta sig in i hela planens 
innehåll en övergripande bild av planens viktigaste delar. 

 Om energiplanen innehåller en vision kan det vara bra om den kommer först i 
energiplanen. Även övergripande mål för energiområdet bör lyftas fram tidigt i 
Energiplanen.  

 Planen bör också innehålla en kortfattad introduktion och bakgrund. Här sätts 
energiplanen in i ett vidare sammanhang. 

 Planen bör även innehålla en nulägesbeskrivning. Energiområdet är mycket 
omfattande, därför kan det vara lämpligt att ha en sammanfattning av nuläget i 
själva energiplanen och lägga en heltäckande nulägesbeskrivning som bilaga.  

 Planens mål och åtgärder, samt hur de ska följas upp bör presenteras kortfattat 
och tydligt.   

 Varje energiplan bör ha en omfattande metodbeskrivning som beskriver hur 
planeringsprocessen gått till rent praktiskt. Texten ska också beskriva hur man 
har samlat in och eventuellt beräknat det statistiska underlag som används i 
energiplanen övergripande om hur man samlat in material. Det är viktigt att man 
skriver ner vilka källor som använts, samt hur man har räknat fram olika siffror 

del för att underlätta uppföljning av energiplanen. Metodbeskrivning kan med för
också läggas som bilaga till energiplanen.  

 Det är bra att ha med en  ordlista som förklarar svåra ord och facktermer som 
förekommer i energiplanen.  

 
Tänk även på att inte skriva för krångligt och byråkratiskt. Ibland kan det vara bättre 
tt skriva med ett enklare språk som kanske inte fångar upp varenda detalj i det man 
ill förklara, än att ge en tekniskt/vetenskapligt fullständigt korrekt bild. 
a
v
 
Slutligen, tänk på att många skriver ut energiplanen i svartvitt, undvik diagram 
med färger som ser lika ut i svartvit utskrift! 
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3 ENERGIPLANENS SAMMANFATTNING 
Sammanfattningen beskriver i korta drag vad som står i nulägesbeskrivningen, de 
viktigaste åtgärderna och kortfattat vilka miljökonsekvenser planens 
genomförande kan leda till. En sammanfattning bör inte vara mer än en sida och 
får gärna innehålla punktlistor och rubriker som ökar läsbarheten och att man 

h få en uppfattning om innehållet. snabbt kan ögna igenom texten oc

EXEMPELTEXT – SAMMANFATTNING 
Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska det i varje kommun finnas en  
energiplan. XX kommuns nuvarande energiplan antogs 199X och är nu inaktuell. Vid senaste 
uppföljningen av den planen visade det sig att stora förändringar av det lokala energisystemet 
har inträffat och utvecklingen har tagit en del andra riktningar än de mål som sattes upp i 
energiplanen för xx år sedan.  

Energiplanen beskriver tillförsel och användning av energi i kommunen, mål och 
övergripande strategier för energiområdet, samt en miljökonsekvensbedömning av dessa mål 
och strategier. 

I Xx kommun har energitillförseln legat på drygt 2 000 GWh de senaste tio åren. Ca 40 % (år 
2008) av energitillförseln kommer från förnybara energikällor som biobränslen, deponigas, 
sol, vind och vattenkraft. Resterande är ej förnybara energikällor såsom olja, gasol, stenkol, 
koks, bensin och diesel. Utvecklingen visar att de förnybara bränslena ökar i tillförsel, främst 
olika biobränslen, men även biodrivmedel och solenergi. 

I Xxx Kommun används ungefär lika mycket energi inom bostäder, transporter och industri 
använder ungefär lika mycket energi, ca 25 % vardera. Offentlig verksamhet ca 10 % och 
övrigt ca 15 %. I övrigt ingår t.ex. privata tjänster och överföringsförluster. Största 
energianvändare i kommunen är Pappersbruket. Andra stora användare är Xxx Kommun inkl. 
bolag, Landstinget, Företaget A, Industrin B och Fabriken AB.  

Xxx kommuns arbete med energifrågor ska bedrivas utifrån följande övergripande mål: 

 * Energianvändningen ska utformas med inriktning på ett uthålligt samhälle 

 * Användning av fossila bränslen och el ska minska. 

 * Andelen biobränslen ska öka. 

 * Emissioner från energisektorn ska minska 

 * Minsta möjliga uttag av naturresurser 

 * Energi ska tillhandahållas med hög leveranssäkerhet. 

Energiplanens mål, åtgärder, samt konsekvenserna på miljön och människors hälsa 
presenteras utifrån tre övergripande mål för perioden 2010-2010: 

 * Kommunens interna energianvändning ska minska med 30%  

 * Energianvändningen i kommunen ska minska med 10% 

 * Elanvändningen i kommunen ska inte öka 

 * Andelen förnyelsebar energi ska öka till 70% 
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Målet att minska användningen av elenergi och fossila bränslen för uppvärmning kan stå i 
konflikt med skyddet av miljön. Småskalig vedeldning och braskaminer med dålig teknik och 
bränsle kan ge upphov till olägenheter för människors hälsa och miljön. Vid ett ökat uttag av 
biobränslen finns risk för utarmning av skogsmarken, både näringsmässigt och biologiskt. En 
övergång till förnybara energikällor samtidigt som hänsyn tas till människors hälsa och miljön 
är nödvändig för att ett uthålligt samhälle ska uppnås. 

Kommentar till ”sammanfattning”: 

Innehållet i exempeltexten är inspirerad av Faluns energiplan 
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4 ENERGIPLANENS INLEDNING 
En bra inledning ska  

1) väcka läsarens intresse för energifrågor, och  

2) förklara själva syftet med energiplanen: Varför har kommunen tagit fram 
planen? Vad är det man vill uppnå?  

Texten behöver inte vara alltför omfattande och ta upp samtliga energi‐ och 
klimatpolitiska mål på global, nationell och regional nivå. En risk med en alltför 
lång inledning är att den som läser energiplanen tappar intresset när han/hon väl 
kommer fram till det mest väsentliga, nämligen kommunens egna målsättningar 
och handlingsplan för att uppnå målen. Det kan vara lämpligt att fokusera 
inledningens innehåll på kommunens roll i arbetet med energi‐ och 
klimatfrågorna snarare än att dra upp globala perspektiv. På så vis kan läsaren 

 kommun ska arbeta med energi‐ och klimatfrågor. motiveras till varför en liten

EXEMPELTEXT – INLEDNING   
Sverige är idag ett av de länder i världen som använder mest energi per person. All energi vi 
använder härstammar från utnyttjandet av naturresurser, som i mindre eller större omfattning 
leder till en negativ miljöpåverkan. Exempelvis står energianvändningen för ca 75 – 80 % av 
de totala utsläppen av växthusgaser i landet 

Det finns inte enbart miljömässiga skäl till att aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor. 
Energipriserna kommer troligtvis att stiga i framtiden. Att effektivisera energianvändningen 
och ställa om tillförseln av energi har därför även ekonomiska fördelar. Energisektorn har en 
betydande lönsamhetspotential. Ett hållbart behöver därför inte stå i motsättning till 
kommunens fortsatta välfärdsutveckling. 

Lagen om kommunal energiplanering 

Sverige har sedan 1977 en lag om att varje kommun ska ha en energiplan. Energiplanen ska ta 
upp tillförsel, distribution och användning av energi. Syftet med lagen från början var att den 
skulle vara ett verktyg i omställningen från 1970-talets oljeberoende och för 
energieffektivisering. Lagen kom till långt innan energimarknaden avreglerades och 
kommuner hade större rådighet över energitillförseln.  

Idag är energiplaneringens roll annorlunda. Kommuner har en viktig strategisk roll i många 
utvecklingsfrågor. Förutom att kommuner pekats ut som viktiga aktörer i arbetet med att 
minska klimatpåverkan, har man också ansvar för bebyggelse- och infrastrukturplanering och 
avfallshantering. Många kommuner arbetar också aktivt med att ge sitt stöd åt 
miljöteknikföretag. Energiplanen kan därför dels fungera som ett internt styrdokument för 
kommunens egen energianvändning och agerande kring energifrågor, men den kanske största 
potentialen finns i möjligheten att använda energiplaneringen som ett verktyg för att 
kraftsamla kring angelägna lokala energifrågor tillsammans med industri och medborgare.    

Energiplanens syfte och avgränsningar 

Syftet med energiplanen är att den ska användas som ett strategiskt verktyg i kommunens 
arbete för att bidra till effektivare energianvändning och omställning till förnybara 
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energikällor. Planen ska också bidra till att uppfyllelse av regionala och nationella miljömål, 
samt de nationella klimat- och energipolitiska målen för år 2020.   

Energiplanen avser Xxx kommun som geografiskt område. Inom en del områden har dock 
den kommunala förvaltningen endast begränsad rådighet över energianvändningen. I dessa 
fall ska energiplanens innehåll ses som kommunens viljeinriktning inom energiområdet och 
områden att sträva mot breddad samverkan med industri och medborgare. 

Kommentar ”syfte och avgränsningar”: 

Innehållet i exempeltexten till inledning är inspirerad av energiplaner från Norrköping, 
Kil och Finspång.  

Det är inte självklart exakt vad en energiplan ska innefatta. Lagtexten är vagt formulerad och det 
är upp till kommunen att själv avgöra vad som är relevant att ta upp när det gäller 
energiförsörjning och –användning. Om inte annat är det bra för dem som arbetar med 
energiplanen att definiera vad energiplanen ska ta upp och inte så att arbetet inte blir 
övermäktigt. Det är bättre att revidera energiplanen om några år och göra tillägg än att stranda 
halvvägs på grund av för höga ambitioner och för lite resurser. 
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5 BAKGRUND 
Syftet med det här avsnittet bör vara att förklara vilka internationella, nationella 
och regionala mål som finns inom arbetet med energi‐ och klimatfrågor. På så sätt 
får läsaren en bild av hur ramarna för att arbeta med energi‐ och klimatfrågor 
från andra nivåer i samhället ser ut. Även om det enligt lagen om kommunal 
energiplanering är upp till varje enskild kommun att själva välja målnivåer för det 
energistrategiska arbetet så kan nationella och regionala mål utgöra en bra 
utgångspunkt för en kommuns målsättningar. Observera att vad som är relevant 
att ta upp i bakgrunden kan variera mycket olika mellan kommuner. I vissa fall 

ktivet utelämnas.  kan exempelvis EU‐perspe

EXEMPELTEXT – BAKGRUND 
Uppdraget för kommunen är ett resultat av en rad olika fördrag, överenskommelser och avtal 
på såväl internationell som nationell och global nivå. I detta kapitel presenteras en 
sammanfattning av några av de viktigaste målen som finns på de olika nivåerna. 

Det globala perspektivet – tvågradersmålet 

Världens länder enades vid klimattoppmötet i Köpenhamn år 2010 om att den globala 
medeltemperaturen inte ska få stiga mer än två grader fram till år 2100 jämfört med 
förindustriell tid3. Tvågradersmålet bygger på ett antal scenarion som IPCC skapat utifrån den 
senaste klimatforskningen och innebär en utsläppsnivå där de värsta så kallade 
tröskeleffekterna undviks4. Målet är inte bindande, men kan sägas ange en viljeinriktning för 
det globala samfundets ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser. Om tvågradersmålet 
ska nås innebär det att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären inte får överstiga 450 
ppm, räknat som koldioxidekvivalenter. 

Kommentar till ”Det globala perspektivet”: 

Effekterna av klimatförändringarna är globala, vilket innebär att utsläpp av växthusgaser 
förändrar klimatet inte bara i den egna kommunen utan över hela jordklotet. De internationella 
målsättningar som finns grundas till stor del på den naturvetenskapliga forskning som finns om 
hur utsläpp av växthusgaser och förändrad markanvändning påverkar klimatet som 
sammanställs av FN:s klimatpanel IPCC5. Att beskriva internationella målsättningar ger därför 
läsaren en kort vetenskaplig bakgrund till varför det finns europeiska, nationella och regionala 
klimatmål. 

                                                             
3 5/eng/l07.pdf ,   Köpenhamnsöverenskommelsen 2009, unfccc.int/resource/docs/2009/cop1

4 International Panel of Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment‐
report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf  

5 International Panel of Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment‐
report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf  
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EU:s 20-20-20-mål 

Som ett led i att motsvara det internationella åtagandet om att bekämpa klimatförändringen 
och främja förnybar energi antog EU-kommissionen under 2008 ett långtgående åtgärdspaket 
för en gemensam europeisk energi- och klimatpolitik. Målet med åtgärdspaketet är att nå de 
s.k. 20-20-20 målen som kort beskrivet innebär att minska utsläppen av växthusgaser med 
minst 20% jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. Om en ny internationell överenskommelse 
om utsläppsnivåer nås lovar unionen att: 

Minska sina utsläpp med -30%; 

Öka andelen förnyelsebar energi till 20% av den totala energianvändningen; 

Öka energieffektiviteten, mätt som energiintensitet i ekonomin, med minst 20%; 

Öka andelen biodrivmedel inom transportsektorn till 10% 

Nationella miljö-, energi- och klimatmål 

Under 2009 överlämnade regeringen två propositioner till Sveriges riksdag innehållande mål 
och strategier för den nationella energi- och klimatpolitiken (Prop. 2009/10:224). Målen i 
propositionerna fram till år 2020 är en direkt anpassning till EU:s 20-20-20 mål och lyder: 

40 procent minskning av klimatutsläppen. Målet avser den icke handlande sektorn, det vill 
säga transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsburk och vattenbruk samt delar 
av industri mm. Mål för stora industrier och energiproduktion sätts gemensamt inom EU; 

50 procent av den totala energianvändningen ska komma från förnyelsebara energikällor;  

Energianvändningen ska bli 20 % effektivare jämfört med år 2008. Med effektivare 
energianvändning avses minskad energiintensitet i samhällsekonomin;  

10 procent förnybar energi i transportsektorn6 

Sverige har också 16 nationella miljökvalitetsmål7 som ledstjärna för miljöarbetet. 
Miljömålen har anpassats för varje län och i Xxxx län finns energi som ett särskilt 
fokusområde i miljömålsarbetet. Här fungerar den regional klimat- och energistrategin som ett 
viktigt strategiskt verktyg.    

Regional klimat- och energistrategi  

På regional nivå beskrivs regionens målsättningar i en regional energi- och klimatstrategi. 
Syftet med klimat- och energistrategin är att minska bidraget till klimatförändringarna, främja 
energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och skapa 
ett effektivare transportsystem. Målen som satts upp för vårt län är… 

I den regionala energi- och klimatstrategin lyfts länets kommuner fram som viktiga aktörer för 
att minska koldioxidutsläpp från energisektorn. Under åren 20xx till 20xx kommer 
Länsstyrelsen att satsa extra resurser på att stötta kommuner som vill genomföra 
informationskampanjer och att söka statliga medel för energirelaterade projekt, 

Kommentar till ”Regional klimat‐ och energistrategi”: 

                                                             
6 Miljödepartementet (2009) 

7 Miljömålsportalen, www.miljomal.nu 
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Det kan vara lämpligt att återknyta till den egna kommunen i samband med att den regionala 
energistrategin presenteras. På vilket sätt har kommunen bidragit till den regionala strategin? 
Pekar länets kommuner ut som viktiga aktörer i den regionala strategin? På vilket sätt? Finns det 
möjligheter att få stöd från Länsstyrelsen i genomförandet av åtgärder i energiplanen?  
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6 NULÄGESBESKRIVNING 
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. En bra 
nulägesbeskrivning ska ge en övergripande bild av hur tillförsel och användning 
av energi ser ut i kommunen i nuläget. Den bör också beskriva vilka viktiga 
trender som finns inom tillförsel och användning av energi. Diagram som 
presenteras ska vara så enkla att de kan förstås av en lekman och tillhörande 
figurtext kan med fördel användas för att beskriva vad olika diagram och tabeller 
visar. Många kommuner väljer att övergripande presentera nuläget i kommunen 
på ett par sidor i själva energiplanen och så läggs den fullständiga 
nulägesbeskrivningen som en bilaga.  

Förslaget på innehåll till nulägesbeskrivning utgår från den lathund för 
inventering till energiplaner som sedan tidigare har tagits fram inom projektet 
Energiplanering i Östergötland8. Det bör också än en gång påpekas att allt som tas 
upp i den här lathunden knappast är relevant för varje enskild kommun, utan det 
är upp till kommunens arbetsgrupp och remissinstanser att bedöma vad 
som bör vara med i just den kommunens nulägesbeskrivning. 

Efter vissa exempeltexter finns förslag på indikatorer som kan användas för 
uppföljning. Inom parentes uppges varifrån respektive indikator är hämtad. I 
kapitel 11 finns en sammanställning av indikatorerna och hänvisning till deras 
ursprung. I de fall det finns en beskrivning av hur indikatorerna tas fram finns 

.    även hänvisningar till dessa i kapitel 11

EXEMPELTEXTER ‐ NULÄGESBESKRIVNING 
Beskrivning av kommunens förutsättningar 

Geografi och befolkning 

Kommun Xxx ligger i Aaa län och har i dagsläget yyy invånare, vilket gör kommunen till den 
minsta kommunen i länet befolkningsmässigt sett. Kommunen består av två större tätorter, 
samhälle K med yyy invånare och samhälle L med yyy invånare. Merparten av kommunens 
övriga invånare bor i någon av tätorterna M, N eller O. 

Sett till ytan är kommunen xxxxx km², vilket ger en relativt tät/gles befolkningsstruktur med 
korta/långa avstånd mellan kommunens tätorter. Kommunen ligger i en slättbygd med bördig 
jordbruksmark och med närhet till sjön xxxxx. 

Xxx kommuns befolkningsstruktur visar att åldersgruppen 20-35 år är kraftigt 
underrepresenterade. Antalet nyfödda i kommunen har de senaste åren legat på ca 80 barn/år, 
vilket gör att Xxx har det lägsta antalet födslar av kommunerna i länet.  

                                                             
8 Ivner , 2009. Lathund för inventering till energiplaner. LIU‐IEI‐R—09/0069. Linköping University 
Electronic Pres:. http://liu.diva‐portal.org/smash/get/diva2:232754/FULLTEXT01 



 

Näringsverksamhet 

Kommunen har en relativt omfattande tillverkningsindustri som är viktig för det lokala 
näringslivet. De två viktigaste industrierna i kommunen är Stora företaget och Stora industrin. 
Ca xx % av kommunens invånare arbetar inom tillverkningsindustrin. De stora industrierna är 
i dagsläget beroende av inpendling av arbetskraft för att klara arbetskraftsförsörjningen. 
Kommuninvånare som inte arbetar inom industrin är främst sysselsatta inom 
jordbruksnäringen (y %) eller den kommunala organisationen (y%). Arbetspendling från 
kommunen sker främst till Xxxxx. Inpendling sker också till kommunen från anställda på 
Stora företaget och Stora industrin från boende i närliggande kommuner, främst från ort M.  . 
Både antalet in- och utpendlare har ökat under de senaste åren, även om utpendlingen har ökat 
snabbare än inpendlingen. (figur 1) 
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Figur 1. Riktad in- och utpendling i Xxx kommun. Utveckling mellan 1996-2006. Källa: 
Regionförbundet Östsam 

Kommentar till ”kommunens förutsättningar”: 

För Östergötlands kommuner finns kommunbeskrivningar och bakgrundsfakta om exempelvis 
transporter tillgängliga i det material som tagits fram inom projektet Översiktlig planering som 
drivs av Regionförbundet Östsam. Kontaktperson: Jan‐Erik Lund. För kommuner utanför 
Östergötland rekommenderas att kontakta Regionförbund, Länsstyrelse och regionalt 
energikontor för att kontrollera om det finns relevant undersökningar gjorda för ens egen 
ommun. I de flesta fall finns i alla fall något material att tillgå. k
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Energianvändning i kommunen 

Under åren har energisystemet genomgått många förändringar, där stora mängder fossila 
bränslen ersatts med förnybar energi. Energibalansen (figur xx) visar total tillförsel och 
energianvändning för Kommun år 20XX. Den totala energitillförseln 2005 uppgick till 10 660 
GWh och dominerades av biobränslen och el-energi. Den totala slutliga användningen 
uppgick till 9 700 GWh där industri- och byggsektorn varit de största användarna. 
Energianvändningen per capita uppgick till XX MWh per person. Omvandlings- och 
överföringsförlusterna uppgick till drygt 10 procent, 991 GWh. Dessa förluster uppstår bland 
annat på grund av värmeenergi kyls bort i industrin, omvandlingsförluster, 
distributionsförluster samt bearbetnings- och transportförluster av fasta bränslen) ingår i den 
totala tillförseln. Ytterligare en orsak till omvandlings- och överföringsförluster är användning 
för icke energiändamål, d.v.s. råvaror till plastindustri, smörjoljor, och oljor till bygg- och 
anläggningsverksamhet som asfalt och vägoljor (STEM, Energiläget 2004, 17:2004) 

Tot al  t i l l f ö rd  energ i,  uppdelad  på energ ibärare,  10 6 6 0  GW h
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Total slutlig användning 9668 GWh
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Figur xx. Kommunens energibalans år 20XX. Dataunderlag från: SCB. 

Anmärkningar:  

På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå. I kategorin” träbränslen” ingår 
avlutar. Den totala, slutliga användningen för industrisektorn har sekretessbelagts av SCB. Siffran har beräknats 
med hjälp av procentandel från tidigare års energibalanser.  
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Kommentar till användningen av en energibalans: 

Att visualisera kommunens energibalans är ett sätt att underlätta för läsarna av energiplanen. 
Det finns olika sätt att visualisera energibalanser, ett sätt att helt enkelt göra två dia gram utifrån 
SCB:s data för tillförd och använd energi.  Exemplet ovan är hämtat  från Norrköpings energiplan 
men är bearbetat av författarna.  Ett annat sätt att visualisera energianvändningen i kommunen 
är att göra Sankey‐diagram. I Sankey‐diagram visas totala flödet av energibärare som en pil med 
olika färgfält (en färg för varje energibärare) som förgrenar sig till olika användningsområden. 

Förslag på indikatorer för uppföljning:  

 Användning av fossila bränslen i förhållande till total använd energi (Energimyndigheten)  

Energianvändning fördelat på sektorer 

Med användning av energi avses den mängd energi som åtgår för transporter, uppvärmning, 
produktion av energi etc. inom den egna kommunen. Begreppet energianvändning avser i 
nulägesbeskrivningen alltså slutanvändningen, alternativt tillförd mängd energi för 
exempelvis drivmedel  

Under 2007 använde Kommun Xxx ca 3000 GWh/år (se figur xx). Den totala 
energianvändningen inom samtliga sektorer har minskat under hela tidsperioden och är i 
dagsläget ca yy % lägre än under början av tidsperioden. 

Energianvändningen har minskat i samtliga sektorer förutom för transporter där användningen 
ökat med ca 15 % mellan 2000-2007. Transportsektorn stod även för den största andelen av 
den totala energianvändningen under 2007. 

 

 

Figur xx. Utveckling av energianvändningen i kommunen 2000–2007. Fördelning efter 
sektorer Källa: Se under varje enskild sektor i kommande avsnitt 

 

Förslag på indikatorer för uppföljning: 

 Energianvändning per invånare och sektor (Sveriges kommuner och Landsting) 
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Industrins energianvändning 

Den totala energianvändningen inom energi- och byggsektorn har minskat sedan år 2000 
(Figur xx). Industrisektorn i Kommun x har två stora energiintensiva industriverksamheter: 
Stora företaget och Stora industrin. Den minskade energianvändningen beror främst på att 
Stora företaget sedan år 2001 har minskat sin produktionskapacitet.  

 
Figur xx. Total energianvändning i kommunens industri- och byggverksamheter. Utveckling 2000-
2007. Värdet för år 2002 ör troligen felaktigt Källa: Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP), SCB 
samt Länsstyrelsen i a län 

Industri & byggverksamhet var även den sektor som använde mest elenergi år 2007. Av 
kommunens företag var Stora industrin och Stora företaget de två företag som använde klart 
mest el, tillsammans ca 70 % av bygg- och industriverksamhetens totala elanvändning (se 
figur xx.) Kommunens energirådgivare har sedan flera år tillbaka fört en aktiv dialog med 
dessa företag om hur elanvändningen kan effektiviseras. Som ett resultat av denna dialog har 
flera konkreta effektiviseringsprojekt genomförts. Potential finns för att tillvarata spillvärme 
från de två större industrierna för användning i det kommunala fjärrvärmenätet. Exakt hur stor 
potential som finns samt hur infrastruktur för distribution av spillvärme skulle kunna se ut är 
dock i nuläget inte kartlagt.   

 
Figur 4. De elintensivaste verksamheterna i X kommun år 2007. Källa: Svenska 
miljörapporteringsportalen, SMP, och Länsstyrelsen i YY län 
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Kommentarer till ”Industrins energianvändning”: 

Innehållet i detta avsnitt är inspirerat från Landskrona stads energiplan 



Det är tyvärr inte ovanligt att statistiken i SCB:s kommunala energibalanser innehåller 
felaktigheter, vilket bl.a. kan bero på att uppgifter inte har rapporterats in. (Överlag håller inte 
energistatistiken från SCB någon hög kvalitet. Man bör därför i den mån det är möjligt 
komplettera statistiken med data direkt från användarna. När detta inte anses möjligt bör man 
ha ett kritiskt förhållningssätt till SCB:s statistik.) Misstänks felaktigheter ska det framgå som 
förklaring i både löptext och figurtext. 

Förutom att påpeka misstänkta felaktigheter i den statistik man använder är det viktigt att 
försöka ”klä” statistiken i ord: Vad visar grafen? Vad kan en eventuell förändring/trend tänkas 
bero på? 

Det kan vara en god idé att visa på vilka företag som använder mest elenergi. Det är inte omöjligt 
att det är hos dessa företag som den största effektiviseringspotentialen finns. Om 
effektiviseringsåtgärder har genomförts tidigare så bör det också nämnas.  

Energianvändning för transporter 

Användningen av bensin har varit i stort sett oförändrad mellan 2001-2007 (figur xx). 
Dieselanvändningen har dock ökat relativt kraftigt under samma tidsperiod, vilket framförallt 
beror på att godstransporterna har ökat. Under år 2000 visar grafen att både bensin- och 
dieselanvändningen varit betydligt högre än under resten av tidsperioden. Detta beror 
förmodligen på ett statistikfel. 

 

Figur xx. Total bensin- och dieselanvändning i kommunen. Låginblandning av FAME har 
räknats bort från dieselanvändningen. Källa: Kommunens bensinmackar 

Kommunens invånare reser mer med privat bil idag än för 10 år sedan, vilket illustreras av att 
den totala körsträckan med personbil per kommuninvånare har ökat mellan 2003-2007 (figur 
xx). Trenden att mängden såld bensin varit mer eller mindre oförändrat trots att bilresandet 
ökat i kommunen tyder på att en omställning mot mer bränsleeffektiva fordon har skett. 
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Figur xx. Körsträcka/invånare registrerad i kommunen (mil/capita), utveckling 2003-2007. 
Källa: RUS 

De största trafikflödena i Xxx kommun finns på riksväg XX, med mycket genomfartstrafik i 
form av lastbilar (figur xx). Vägen går för närvarande genom Xxxx tätort vilket skapar 
problem med dålig luftkvalitet och försämrad trafiksäkerhet för gångare och trafikanter. Även 
väg 266 har ett relativt stort trafikflöde. Här består trafiken till största delen av 
personbilstrafik mellan Kommun Xxx och kommun Yyy. 

 

 

 

Figur xx. Visualisering av totala trafikflöden i Kommun Xxx kommun 2007. Källa: 
Vägverket 

Andelen registrerade bilar i kommunen som drivs med förnyelsebara drivmedel är fortfarande 
mycket liten. Klart vanligast av de förnyelsebara bränslena är etanol, se figur xx. 
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Figur xx. Andelen bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel. Källa: Trafa. 
 

Kollektiv tätortstrafik finns inte någon av kommunens tätorter. Busstrafik finns mellan 
Kommun x och kommun C. På grund av att kollektivtrafikbolagets biljettsystem inte har 
kapacitet att se när resenärer går av kan tyvärr inga busspendlingssiffror redovisas. 

Kommentarer till ”Transporter”: 

Stycket har till stor del influerats av Lunds energiplan. Bil‐ transportstatistik finns att ladda ner 
från Institutet Trafikanalys http://www.trafa.se/Statistik/ . Statistik över hur mycket diesel och 
bensin som sålts finns tillgänglig genom SCB. För att få uppgifter med bättre kvalitet kan man 
prova att ringa runt till kommunens bensinmackar. 

Förslag på indikator för uppföljning: 

 Körsträckor med bil per invånare och år [km]. (Sveriges kommuner och landsting) 

 Andel miljöbilar i kommunen [‐]. (Energiplanering i Östergötland) 

 

Energianvändning i småhus 

Kommunens glesa befolkningsstruktur med få större tätorter gör att andelen invånare som bor 
i enfamiljshus är stor. Värmepump är den i dagsläget vanligaste uppvärmningsformen 
tillsammans med vedeldning (Figur XX). Som följd av stigande priser på el och olja samt 
befintliga stöd för konverteringar har antalet fastigheter som värms upp med fjärrvärme, 
pellets och värmepump ökat de senaste 10 åren.  
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Figur xx. Energianvändning i småhus år 2007 fördelat på olika energikällor. I kategorin El 
ingår både vattenburen el och direktverkande el. Källa: Skorstensfejarna 

 

Trots konvertering av ett stort antal fastigheter med direktverkande el minskar inte 
elanvändning för uppvärmning, detta beror på stadigt ökande användning av värmepumpar. 
Figur XX 

 

Figur XX. Användning av elenergi för uppvärmning av småhus.  

Kommentar till ”Energianvändning småhus”:  

Innehållet under den här rubriken är inspirerat av Boxholms och Hultsfreds kommuns 
energiplaner. 

Energianvändning i flerbostadshus 

De flesta flerbostadshusen i kommunen ägs av det kommunala fastighetsbolaget Kommunala 
Bostäder. Bolaget förvaltar i dagsläget 50 fastigheter som år 20xx använde totalt 75 GWh 
energi varav 25 GWh för uppvärmning. Det är en ökning/minskning med xx GWh sedan år 
199X.  Av dessa fastigheter är idag 60 anslutna till fjärrvärme, medan resterande fem 
fastigheter fortfarande värms upp med oljepannor. Fjärrvärme är den dominerande 
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uppvärmningsformen i flerbostadshusen med 77 % av den totala användningen. Uppvärmning 
med olja står för 15 %, och resterande 8 % utgörs av direktverkande el eller värmepump. 

 
 

Figur xx. Fördelning av energianvändning för uppvärmning i flerbostadshus 2007. Källa: 
Kommunala bostadsbolaget 

Kommentar till Energianvändning i flerbostadshus: 

Exempeltexten är inspirerad av Trollhättan och Motala kommuns energiplan. 

Förstag på indikatorer för uppföljning: 

 Specifik energianvändning i flerbostadshus [kWh/m2]. (Energimyndigheten modifierad) 
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Energianvändning fördelat efter energikälla 

Användningen i Kommun Xxx består till största delen av elenergi, som uppgår till 45 % av 
den totala energianvändningen (figur xx). Transportsektorns användning av bensin och diesel 
är också betydelsefull och utgör tillsammans en nästan lika stor andel av energianvändningen 
som el.  

 

Figur xx. Fördelning av total energianvändning efter energikälla år 1990 och 2007. Källa: 
SCB. (Figuren är modifierad från Lilla Edets kommuns energiplan).  

Användningen av elenergi har minskat procentuellt sett sedan 1990 och till största delen 
ersatts av trädbränsle. Även användningen av eldningsolja har minskat och till största delen 
ersatts av trädbränslen. Ökningen av trädbränslen beror på att många hushåll under 
tidperioden fick bidrag för att konvertera från el- och oljeuppvärmda system till ved- och 
pelletspannor. Inom transportsektorn har användningen av bensin minskat och till viss del 
ersatts av diesel. Den totala användningen av drivmedel har minskat under tidsperioden.  

Förslag på indikatorer för uppföljning: 

 Total andel fossil energi [%]. (Energimyndigheten) 

 Andel förnybar energi per sektor [%]. (Sveriges kommuner och landsting) 

Elanvändning 

Den totala användningen av el har minskat något mellan 2000 och 2007 (figur 14). År 2007 
var elanvändningen ca 140 GWh, vilket är en minskning med ungefär 4 % sedan år 2000. 
Orsaken till minskningen beror i stor utsträckning på att effektiviseringsåtgärder har vidtagits 
i Järnverkens elintensiva industriprocesser. Minskning av elanvändningen har motverkats av 
att många hushåll valt att installera värmepumpar för uppvärmning av fastigheter när de bytt 
ut sina oljepannor (se Figur xx) 
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Figur xx. Total elanvändning i kommunen. Utveckling 2000-2007. Källa: Kommunens 
elnätsägare. 

Trots gjorda effektiviseringar står industrisektorn fortfarande för den största delen av 
elanvändningen med ca 50 %. Även hushållen står för en betydande andel med ca 30 % 
medan övriga sektorer endast står för mindre andelar. 

 

Figur 15. Användning av elenergi år 2007, fördelat på olika samhällssektorer. Källa: SCB 

Oljeanvändning 

I kommunen används både villaolja (eldningsolja 1) och tjockolja (eldningsolja 2-5) (figur 
11). Villaolja används för uppvärmning av fastigheter medan tjockolja främst används inom 
industrin. Som tidigare nämnts har mängden använd villaolja minskat under hela 2000-talet 
som konsekvens av det konverteringsstöd som funnits. Eldning med tjockolja sker främst 
inom de industriella verksamheterna. Användningen av tjockolja har enligt den officiella 
statistiken ökat mycket kraftigt sedan år 2000. Även om så är fallet har användningen av 
tjockolja ökat med ca 5 % mellan 2003-2007. 
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Figur 16. Användning av eldningsoljor (MWh/år). Utveckling 2000-2007.  Den drastiska 
ökningen mellan 2002 och 2003 beror sannolikt på förändrad beräkningsmetodik hos SCB. 
Källa: SCB 

 

Kommentar till ”Oljeanvändning”: 

Om statistiken från SCB innehåller tydligt orimliga siffror kan man alltid utesluta informationen 
för att det inte ska bli förvirrande. Ett annat alternativ ar förstås att dubbelkolla alla data med 
lokala leverantörer, fastighetsägare, industrier och fjärrvärmeföretag. 

Användning av trädbränsle 

Förutom det trädbränsle som används i kommunens fjärrvärmeverk finns 
trädbränsleanvändning i form av pellets och småskalig vedeldning. 

Småskalig vedeldning för uppvärmning av småhus är fortfarande vanligt förekommande i 
kommunen. I kommunen finns 350 vedpannor varav 120 är miljögodkända. Vedeldning i 
omoderna anläggningar kan under vissa perioder leda till lokala utsläpp med miljö- och 
hälsoproblem som följd. Det finns i dagsläget 250 fastigheter med pelletskaminer installerade. 
Intresset för pelletseldning har ökat under de senaste åren och trenden visar sig gå från 
bergvärme till pelletseldning. 

Kommentar till ”Användning av trädbränsle”:  

Texten för småskalig vedeldning och pellets är modifierad från Flen kommuns energiplan.    

Etanol 

Användning av etanol förekommer idag i form av E85 som används som drivmedel till 
personbilar och som låginblandning i bensin.  E85 består till 85 % av etanol och 15 % av 
bensin. Sedan år 2005 finns ett tankställe som erbjuder kommunens invånare möjligheten att 
tanka E85. Bensin som säljs inom kommunen låginblandas med ca 5 % etanol. 
Etanolanvändningen har ökat sedan år 2000, men minskat något mellan 2005-2007 på grund 
av minskad bensinanvändning (figur xx). År 2000 hade låginblandning av etanol ännu inte 
påbörjats. Användningen av etanol utgör dock fortfarande en liten andel av den totala 
energianvändningen inom transportsektorn i kommunen. 
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Figur xx. Användning av etanol i kommunen: Källa: Kommunens bensinstationer
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Biogas 

Förutom möjlighet att tanka etanol har Xxx kommun sedan ca 2 år tillbaka även ett tankställe 
för biogas. Den biogas som säljs köps in från Xxxxx kommun där biogasen produceras. Det 
kommunala energibolaget har dock lågt framskridna planer på en egen 
uppgraderingsanläggning för fordonsgas. 

Torv 

Tidigare har torv använts för värmeproduktion i närvärmeverket i Skogstad. Användningen 
minskade dock under hela 200 talet och fasades ut år 2006 så att ingen torv används 
dagsläget, Figur XX. 

 

Figur XX. Användning av torv i kommunen. Källa: Energibolaget.  

Halm 

I  Xxx kommun finns en halmpanna som används som närvärmeverk i Bollstad. Den halm 
som används produceras i den egna kommunen. Användningen av halm har ökat de senaste 
åren och var år 2007 ca 7 GWh (fig. 18). 

 

Figur 18. Användning av halm i Xxx kommun. Utveckling 2000-2007. Källa: 
Närvärmeverket. 
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Dagens energiproduktion och  potential för förnyelsebar energi i kommunen 

I kommunen produceras en hel del energi. En del av denna används direkt i kommunen och en 
del skickas ut på elmarknaden eller säljs till andra kommunen. Observera att en del av den 
energiproduktion som presenteras under detta avsnitt redan finns med under beskrivningen av 
energianvändning.  

Fjärrvärmeproduktion 

Produktionen av fjärrvärme har ökat sedan år 2000, vilket beror på att flera befintliga 
fastigheter har anslutits till det lokala fjärrvärmenätet (Figur xx). Siffrorna för år 2002 och år 
2006 är troligen felaktiga.   

 

Figur xx. Tillförsel av fjärrvärme 2000-2007. Källa: Fjärrvärmebolaget  

Fjärrvärmebolaget i Kommun Xxx är kommunalägt. Som bränsle till fjärrvärmeproduktionen 
används träflis (81%) och tjockolja (15%), som spetsvärme finns även en elpanna som 
används under kalla dagar (Figur xx). Under 2006 byggdes fjärrvärmeverket om för att ersätta 
användningen av tjockolja med träflis, vilket har minskat koldioxidutsläppen från fjärrvärmen 
kraftigt. 
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Figur xx. Bränslemix i fjärrvärmeverket för 2007. 

Det finns idag inga planer på utbyggnad av den lokala kraftvärmeanläggningen eller 
distributionsnätet för fjärrvärme i Xxx kommun. Däremot arbetar man för en ökad anslutning 
till det befintliga nätet. Under 2007 anslöts kunder motsvarande 7 GWh. För de närmaste åren 
uppskattas den årliga anslutningen motsvara 4 till 5 GWh.  

 Kommentar till ”Fjärrvärmeproduktion” 

Istället för ett cirkeldiagram som visar fördelning mellan olika typer av bränslen i 
fjärrvärmeanläggningen kan man visa ett varaktighetsdiagram.  Ett sådant diagram visualiserar 
även hur stor del av året som olika bränslen används.  

Texten i om fjärrvärmeproduktion är modifierad från Motala kommuns klimatstrategi och 
energiplan. 

Värmepumpar 

När bergvärme ska installeras krävs tillstånd från Xxx kommun för att få borra. Installation av 
bergvärme, mätt i antal beviljade tillstånd, ökade kraftigt i popularitet i kommunen fram till år 
2004. Under senare år har dock antalet nybeviljade tillstånd avstannat. Nettotillförseln av 
värme från bergvärmepumpar uppskattas år 2008 vara ca 6 700 MWh/år.   
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Figur xx. Antal beviljade tillstånd för bergvärme i Xxx kommun till och med år 2008. Källa: 
Xxxx Kommun, tekniska kontoret. 

Kommentar ”Värmepumpar”: 

Text och figur i detta avsnitt är omarbetat från nulägesbeskrivning till Söderköpings kommuns 
energiplan. 
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Vindkraftsproduktion och framtida potential 

I dagsläget finns 7 större vindkraftverk i kommunen med en effekt på yy MW, vilket under ett 
normalår ger ca yy MWh vindel. Kommunen har med sitt slättlandskap mycket goda 
förutsättningar för att bygga ut vindkraften ytterligare. I Kommun Xxx Översiktsplan ÖP 04 
har tre områden pekats ut som lämpliga för byggnation av vindkraftsparker. Dessa områden är 
Holmen, beläget i södra delen av kommunen, samt Bollstad och Rydgård beläget längs vid 
den norra kommungränsen mot Xxxxx kommun. Länsstyrelsen i Aaa län har i en kartläggning 
av vindkraftspotentialen i länet.  

Kommentar till ”Vindkraft”: 

Man kan med fördel lägga in en kartbild som visar var områden intressanta för vindkraft är 
belägna.  

Exempeltexten om vindkraft är skriven med inspiration från utkast till energiplaner i Vadstena 
och Valdemarsviks kommuner  

Förslag på indikator för uppföljning: 

 Producerad vindkraft i kommunen [GWh] (Energimyndigheten – modifierad) 

Produktion och potential för biobränslen 

I nuläget förekommer ingen egen produktion av biobränslen i kommunen. Kommun Xxx 
geografiska placering i en slättbygd ger goda möjligheter för produktion av förnyelsebar 
energi. I tabell 1 presenteras vilka potentialer för förnyelsebar energiproduktion som finns om 
5 % alternativt 10 % av kommunens jordbruksarealer skulle användas för bioenergiodling. 
Redan i dagsläget finns en del halm som eldas bort som resprodukt och som skulle kunna 
användas till att producera fjärrvärme. 

Tabell 1. Potentialer för produktion av förnyelsebar energi från jordbruket om 5 eller 10 % av 
ko kriver l i mmunens åkerareal används till energigrödor. Värmevärdet bes energiinnehål
grödan. 
  Värmevärde 

MWh/ton 
MWh vid 5% MWh vid 10 % 

Oljeväxter  9,9 (MWh/m3)  7000  15000 
Spannmålskärna  4,2  19000  38000 
Hampa  5,3  32000  63000 
Salix  2,2  16000  33000 
Halm  4  18000  36000 
 

 

Potentialen för halmproduktion skulle kunna användas för tillverkning av pellets. Som tabell 2 
visar är potentialen för sådan pelletsproduktion god.  

Tabell 2. Biogaspotential från djuravfall. Källa: Agroöst. 
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Typ av boskap  GWh/år 
Höns  50 
Svin  70 
Nöt  20 
Totalt  140 
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Det pågår för närvarande en hel del forskning kring de så kallade andra generationens 
biodrivmedel, som kommer göra det möjligt att framställa etanol från grödor som inte 
används för livsmedelsproduktionen på samma sätt som dagens etanolproduktion9. 
Konkurrensen mellan biodrivmedel och livsmedelsproduktion kommer dock troligen att bestå 
även när andra generationens drivmedel finns på marknaden. Det är därför viktigt att 
kommunen arbetar för att minska bränsleförbrukningen av alla typer av bränslen. 

Kommentar ”Biobränsle”: 

Om man gör den här typen av beräkningar är det mycket viktigt att notera hur beräkningar och 
uppskattningar gjorts och vilka källor som använts. 

Exempeltexten är skriven med inspiration från Agroösts förstudie om förnyelsebar energi i 
Östergötland10 samt utkast till energiplan i Vadstena kommun.. 

Förslag på indikator för uppföljning: 

 Producerade biobränslen i kommunen [GWh](Energimyndigheten – modifierad) 

Solenergi  

Solenergi kan utnyttjas på två olika sätt: antingen genom att använda solfångare för att 
omvandla solinstrålning till värme till varmvatten, eller genom att med hjälp av solceller 
generera elektricitet. Det kommunala bostadsbolaget har installerat solfångare på en av sina 
nybyggda fastigheter. Under ett normalår beräknas solfångarna kunna ge ca 32 MWh per år. 
Det finns för närvarande inga solcellsanläggningar i Xxx kommun. Det finns planer på att 
installera både solfångare och solceller på simhallens tak, men detta arbete är ännu inte 
påbörjat. 

Potential för fler fastigheter att sätta upp solfångare finns, men trots existerande bidragsstöd 
har utbyggnaden gått långsamt. Exakt hur stor potential som finns är svårt att bedöma i 
dagsläget, men Länsstyrelsen har påbörjat en utredning om solvärmepotential i länet. 

Kommentar till ”Solenergi”: 

Exempeltexten är skriven med inspiration från Helsingborgs kommuns energiplan. 

Spillvärme 

Potential finns att ta tillvara mer spillvärme från framförallt de större industrierna i 
kommunen. Exakt hur stor potential som finns är i dagsläget oklart. Energikontoret i regionen 
har påbörjat en utredning om detta. 

Avfall och avloppsslam 

                                                             
9 Europeiska miljöbyrån 2008, http://www.eea.europa.eu/sv/articles/om‐bioenergin‐slar‐tillbaka‐2014‐
overgang‐fran‐olja‐till‐bioenergi‐ar‐inte‐
riskfri?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic 

10 Agroöst 2008, http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B676F499‐2228‐4FFA‐9C4C‐
6ED4D1962756/123016/Forstudie_fornybar_energi.pdf 
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Det hushållsavfall som uppstår genom hushållens varukonsumtion skickas i nuläget till Xxx i 
grannkommunen Xxx, där soporna bränns i ett kraftvärmeverk. För hanteringen av 
hushållssopor betalar kommunen en avgift om 750 kr/ton. År 2007 uppgick mängden 
hushållssopor till 3 000 ton vilket medförde en kostnad för kommunen på ca 2,25 miljoner 
kronor. Ingen sortering mellan brännbart/organiskt avfall finns idag. Detta innebär att ett 
potentiellt ekonomisk värde i form av exempelvis biogas fraktas till grannkommunen.   

Reningsverkets avloppsslam är idag en kostnad. Slammet transporteras ut till jordbruket som 
sprider slammet på åkrar. 2008 lades 240 ton (motsvarande torrsubstans) slam ut på åkrar till 
en kostnad av ca 260 000 kr. Även avloppslammet skulle kunna användas för 
biogasproduktion. Rötresten skulle dessutom ändå kunna spridas på åkrarna så att 
näringsämnena kommer till nytta.  

Kommentarer till ”Avfall och avloppsslam”:  

Texten i det här avsnittet är inspirerad av en tidig version av nulägesbeskrivning till 
Valdemarsviks kommuns energiplan. 

Det ligger antagligen stora potentialer i olika typer av avfall och resprodukter som idag skickas 
till förbränning. Att lyfta fram sådant i energiplanens nulägesbeskrivning kan fungera som 
inspiration för nya tankar och idéer hos energiplanens läsare (och beslutfattarna). Det är också 
en idé att visa på att avfallshantering inte nödvändigtvis behöver innebära kostnader utan 
istället kan medföra ekonomiska fördelar. 



Vattenkraft 

I Xxx kommun finns två vattenkraftverk. Tillsammans genererar vattenkraftverken årligen ca 
7 GWh elenergi. Potentialen för nybyggnation av småskaliga vattenkraftverk bedöms i 
dagsläget vara liten. Det finns dock en viss effektiviseringspotential i de existerande 
vattenkraftverken. Om åtgärden genomförs skulle det kunna ge 10% mer elenergi. 

Kommentar till ”Vattenkraft”: 

Texten i avsnittet är inspirerad av utkast till energiplan i Söderköpings kommun 

Energianvändning i den kommunala organisationen 

Fördelningen av den totala energianvändningen inom den kommunala organisationen ser ut så 
här: 

 

Figur 19. Total energianvändning i den kommunala förvaltningen år 2007 fördelat på olika 
energikällor. Källa: lokalförvaltningen 

De flesta kommunalägda fastigheter är anslutna till fjärrvärme, vilket ger att en stor del av den 
totala användningen kommer från fjärrvärme. Elenergin används främst till belysning samt 
arbetsmaskiner och andra apparater.  

Kostnader 

Kommunens energianvändning står idag för ca xx% av den totala budgeten, närmare 
18 miljoner kronor, se tabell xx. 

Tabell xx. Kommunens energikostnader fördelat per energibärare år 20XX.  
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Transporter 

Kommunen har en bilpool med 3 bensinbilar, 2 dieselbilar och en etanolbil. Utöver resor i 
tjänsten med dessa betalas även milersättning ut till resor i tjänsten med privat bil. Tabell xx 
visar en översikt över tjänsteresor.  

Tabell xx. Översikt över tjänsteresor baserat på rapportering till ekonomisystemet. 
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De kommunanställdas resor ger upphov till en del koldioxidutsläpp, se figur xx.  

 

Figur xx. Drivmedelsanvändning för tjänsteresor med tillhörande koldioxidutsläpp. Resor 
med privat bil har antagits vara bensinbilar. 

De kommunanställda har också rest kollektivt, tabell xx visar en sammanställning. 
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Tabell xx. Sammanställning över kollektivresor fördelat per förvaltning. 
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Energianvändning i kommunens lokaler 

Den totala energianvändningen i kommunens lokaler har minskat de senaste åren. Ett flertal 
fastigheter har också konverterats från olja och direktverkande el till fjärrvärme, se figur xx. 
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Figur xx. Energianvändning i kommunens lokaler fördelat per energibärare. 

Sedan 1998 har den specifika energianvändningen i kommunens lokaler minskat med cirka 
20%, se Figur xx. 
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Figur xx. Specifik energianvändning i kommunens lokaler. 
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Kommentar till ”Energianvändning i kommunens lokaler”: 

Figurerna och texten är lånade och modifierade från Norrköpings energiplan. 

Kommunens verksamhet som rör miljö och energi 

I kommunens övergripande vision fastställs att Xxxx ska vara ett föredöme i energi- och 
miljöfrågor. Detta gäller hela den kommunala verksamheten, där energi- och miljöfrågor finns 
med i princip överallt. En viktig del är skolan och våra unga medborgare. I skolplanen finns 
fastställt att all undervisning ska ha ett miljöperspektiv. Någon särskild satsning på energi har 
ännu inte genomförts i skolorna, men både lärare och föräldrar har uttryckt intresse för så 
kallade vandrande skolbussar. 

När det gäller kommunens myndighetsutövning har miljötillsyn och bygglov störst betydelse. 
Lagstiftningen ger utrymme för kommunen att lyfta fram energianvändning i samband med 
miljötillsyn och beslut i bygglovsärenden. Kommunen är också planeringsmyndighet med 
monopol på den lokala planeringen. Genom fysisk planering och trafikplanering utvecklas 
strukturer som påverkar utvecklingen i kommunen under en lång tid, ibland flera hundra år. 
Det är därför viktigt att planeringen inriktas på att minska energianvändningen och att skapa 
möjligheter att producera förnybar energi. Kommunen använder idag en checklista för 
energieffektivitet i samband med detaljplanering.  

Kommunen har också ansvar för att tillhandahålla teknisk försörjning som gatubelysning, 
vattenförsörjning, och avlopps- och avfallshantering. Här är det viktigt att få in ett tänkande 
som leder till minskad energianvändning och övergång till förnybara bränslen. Idag finns 
inget strukturerat arbetssätt för detta. Sedan 199X ägs det lokala fjärrvärmebolaget av Stora 
Företaget. Under senare delen av 1990-talet och i början av 2000-talet fick Fjärrvärmebolaget 
xx miljoner i LIP- och KLIMP-bidrag för att bygga ut fjärrvärmenätet. Under programtiden 
för LIP- och klimp fanns nära relationer mellan samhällsbyggnadskontoret och 
Fjärrvärmebolaget. Idag är kontakterna mer sporadiska.  

I Xxxx kommun upphandlas varor och tjänster för omkring xx MSEK per år. Tillsammans 
med grannkommunerna blir den totala summan zz MSEK. Den relativt stora inköpsmängden 
ger tyngd åt att ställa krav på exempelvis energieffektivitet och förnybara bränslen. 
Upphandlingsenheten arbetar redan aktivt med att fortsätta sitt arbete med miljö- och 
klimatkrav i samband med nya upphandlingar.  

Kommunen har ett välutvecklat nätverk i det lokala näringslivet och arbetar aktivt för 
näringslivsutveckling och nya företagsetableringar. Näringslivsutvecklaren arbetar bland 
annat med att skapa kontaktytor mellan kommunens lantbrukare och biogas aktörer och 
energi- och klimatrådgivaren och energiintensiv industri.  

Kommentar ”Kommunens miljö‐ och energiarbete”: 

Det är bra att beskriva dagens arbete med miljö och energifrågor i kommunen. När man tar reda 
på vad som gjorts och är på gång i kommunen kan man även informera om 
energiplaneringsarbetet för att öka intresset. 

Förslag på indikatorer för uppföljning: 

 Specifik energianvändning i kommunens lokaler (Uthållig kommun) 

  kommun) Andel fossil energi för uppvärmning av kommunens lokaler (Uthållig

 Andel miljöbilar bland kommunens tjänstebilar (Uthållig kommun) 
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7 ENERGISYSTEMETS MILJÖPÅVERKAN 
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska en energiplan även innehålla en 
miljökonsekvensbedömning. En miljöbedömning är bra att göra för att man dels 
ska få en överblick över dagens miljöpåverkan från energisystemet och hur den 
skulle förändras om man genomför energiplanens åtgärdsprogram. Det är viktigt 
att miljöbedömningen inte bara tar upp beräkningar av koldioxidutsläpp. 
Energianvändning leder till många andra typer av miljöpåverkan, via 
resursanvändning och emissioner av en rad olika ämnen.  

Texterna om miljöbedömning i den här lathunden bygger på verktyg som tagits 
fram i forskningsprojektet ”Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning 
av energiplaner”. I de förenklade metoderna ligger fokus på en beskrivning av hur 
olika förändringar i energisystemet påverkar utsläpp och resursanvändning 
påverkar miljön. Som komplement finns ett beräkningsverktyg där ett antal 
indikatorer som relaterar till de nationella miljökvalitetsmålen kan beräknas (se 
tabell 1). Man kan läsa mer om verktygen med förenklade metoder på 
www.energiplanera.se.  

Tabell 1.  Energisystemets miljöpåverkan i förhållande till ett antal av de svenska 
len. miljömå

Miljömål  Indikator  Kommentar 

Begränsad klimatpåverkan   Koldioxidutsläpp  Även andra delar av energisystemet 
påverkar klimatet, men vi har valt att 
fokusera på koldioxidutsläpp 

Frisk luft   p Svaveldioxidutsläp

 p Kväveoxidutsläp

 Partikelutsläpp 

Även andra utsläpp påverkar 
luftkvalitén, men vi har valt att 
fokusera på dessa tre. 

Bara naturlig försurning   p Svaveldioxidutsläp

 Kväveoxidutsläpp 

 

Ingen övergödning   Kväveoxidutsläpp   

Biologisk mångfald  Kvalitativ beskrivning  Egen konstruktion som täcker delar 
av miljömålen Ett rikt växt‐ och 
djurliv, levande skogar och Levande 
sjöar och vattendrag 

Resursanvändning    Kvalitativ beskrivning

 (Energianvändning i 
byggnader) 

Delmål från God bebyggd miljö 

Buller  Kvalitativ beskrivning  Delmål i miljömålet God bebyggd 
miljö 

Övrigt  Kvalitativ beskrivning  Rymmer bland annat sociala och 
ekonomiska aspekter 



Exempeltexterna om dagens miljöpåverkan är förhållandevis långa. Om 
nulägesbeskrivningen ligger som en bilaga kan det vara bra att ha en noggrann 
genomgång av vilka utsläpp som sker var. I själva energiplanen kan det räcka 
med att sammanfatta vad som ger upphov till de största utsläppen och om det 
finns några särskilda miljöproblem kopplade till energisektorn i kommunen. 

lematik eller problem med luftkvalitén.  Detta kan vara försurningsprob

EXEMPELTEXT ‐ MILJÖPÅVERKAN 
Koldioxid 

Utsläpp av växthusgaser bidrar till mänsklig påverkan av den globala uppvärmningen. 
Debatten om människans påverkan på klimatet har varit intensiv de senaste åren och 
klimatfrågan beskrivs ofta upp som en av de stora framtidsfrågorna. Konsekvenserna av 
människans utsläpp är ännu osäkra, men det är troligt att jordens medeltemperatur kommer 
öka med mellan 1,5-6 grader Celsius under det närmaste århundradet. När växthusgaser 
släpps ut i atmosfären absorberar de en del av den värme som reflekterats bort från jordens 
yta. När värmen som absorberas strålar en del av denna åter tillbaka till jordens yta, vilket ger 
det som kallas för växthuseffekt. Växthuseffekten är i sig ett helt naturligt (och 
livsnödvändigt) fenomen, men sentida forskning tyder på att människan har åstadkommit en 
förstärkt växthuseffekt, bland annat genom utsläpp av fossil koldioxid i atmosfären.  

Användningen av diesel och bensin inom transportsektorn står för den klart största (ca 75 %) 
andelen av nuvarande koldioxidutsläpp från energianvändning i Xxx kommun idag. Även 
elanvändningen står för en betydande andel av koldioxidutsläppen (ca 20 %) medan övriga 
energikällor endast står för mindre andelar (se figur xx).  

 

 

Figur 21. Koldioxidutsläpp i Xxx kommun år 2007 fördelat på olika energikällor. Källa: RUS. 

Kväveoxider 

Kväveoxider, (förkortas NOx), är en gas som bildas vid förbränning. Biltrafiken är den största 
utsläppskällan i Aaa län. Utsläppsmängderna har minskat i Sverige sedan 1990-talet, främst 
p.g.a. skärpta avgaskrav för biltrafiken. Minskningen motverkas dock av ökande 
trafikmängder. Kväveoxidutsläpp bidrar till olika typer av miljöproblem. Dels kan höga halter 
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av kvävedioxid i luft förvärra för dem som har astma eller lungproblem. Problemen är 
vanligen störst inne i tätorter eller vid intensivt trafikerade platser. Kvävedioxid är även en 
nyckelfaktor för bildning av marknära ozon. Kvävedioxidhalterna i luft i svenska tätorter 
minskade fram till slutet av 1990-talet, framför allt genom bilarnas bättre avgasrening. Under 
senare år har dock ingen ytterligare nedgång skett för tätortsluften, vilket åtminstone delvis 
hänger ihop med bildningen av marknära ozon. I naturen orsakar nedfallet av kvävedioxid 
också försurning och övergödning. Här är inte själva lufthalten problemet, utan den 
sammanlagda storleken av utsläppen som är skadliga. Kväveoxidutsläpp i mindre orter och på 
landsbygd bidrar därför i detta fall i samma utsträckning till miljöproblem som utsläpp i 
tätorter. 

I Xxx kommun står dieselanvändningen inom transportsektorn för den klart största andelen av 
kväveoxidutsläpp från energianvändning (se fig. 22) 

 

 

Fig. 22. Kväveoxidutsläpp i Xxx kommun år 2007 fördelat på olika energikällor. 

Partiklar 

Partiklar innefattar olika typer av partikelblandningar av ämnen som finns i luften vi andas. 
Såväl förbränning av fossila bränslen som industriprocesser ger upphov till partikelutsläpp. 
Partiklar delas ofta upp i två grupper beroende på des storlek; PM10 innefattar grovkorniga 
partiklar (mer än 10 m i diameter). medan PM 2,5 endast omfattar fina partiklar (mindre än 
2,5 m i diameter). Höga halter av partiklar i luften leder till olika typer av hälsoproblem, 
främst i luftvägar och slemhinnor. 

Av energianvändningens partikelutsläpp kommer den största andelen av partikelutsläppen 
från bensin- och dieselanvändning inom transportsektorn, se Figur xx. Att elenergin står för 
betydande partikelutsläpp beror på att el framställd i biobränsle- eller koleldade kraftverk 
finns med i den inköpta elmixen. Dessa utsläpp sker dock nästan uteslutande utanför 
kommunens geografiska område.    
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Figur xx. Partikelutsläpp i Xxx kommun år 2007 fördelat på olika energikällor. 

Svaveldioxid 

Svaveldioxid är en färg- och luktlös gas som normalt sett endast finns i små koncentrationer 
vid jordens yta. De största utsläppen av svaveldioxid kommer från förbränning av fossila 
bränslen. Även avfallsförbränning kan leda till stora svavelutsläpp om till exempel 
rivningsmaterial innehållande gips förbränns. Svaveldioxid bidrar till försurning då gasen 
reagerar med vatten i atmosfären och bilda så kallad svavelsyrlighet som faller ner i som surt 
regn. Även för svavelutsläpp står bensinanvändningen för det största bidraget.    

 

Figur xx. Svaveldioxidutsläpp i Xxx kommun år 2007 fördelat efter olika energikällor 
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Förslag på indikatorer för uppföljning: 

 Koldioxidutsläpp fördelat per sektor [ton]. (Energimyndigheten) 

 Svaveldioxidutsläpp fördelat per sektor [kg]. (Energimyndigheten) 

 Kvävedioxidutsläpp fördelat per sektor [kg]. (Energimyndigheten) 

 Partikelutsläpp fördelat per sektor [kg]. (Energiplanering i Östergötland) 
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8 VISIONER OCH STRATEGIER FÖR KOMMUNENS FORTSATTA 
ENERGI‐ OCH KLIMATARBETE 
”Att formulera en vision för kommunen kan vara ett sätt att börja ett 
förändringsarbete. En vision kan se ut på många sätt. Ibland liknar den mest ett 
långsiktigt mål, ibland liknar den mest en slogan. Visionen syftar till att berätta 
vart kommunen vill nå med sitt arbete. Visionen sträcker sig oftast över en lång 
tidsperiod och årtal för visionen specificeras inte alltid. Innehållet i en vision är 
ofta vittomfattande och formulerad för att styra mot ett systemskifte, i det här 
sammanhanget en hållbar utveckling”11.  

Under energiplanprocessen bygger många kommuner upp sina strategier inför 
framtiden på den information som kommit fram i nulägesbeskrivningen. Därför 
har dessa texter placerats efter nulägesbeskrivningen i den här lathunden. Dock 
kan det vara bra att presentera visioner och övergripande strategier redan i 
energiplanens inledning (som nämndes tidigare) för att tydligt visa åt vilket håll 
energiplanen är tänkt att styra. 

Visioner och strategier är i hög grad politiska ställningstaganden, därför ska 
exempeltexterna nedan inte ses som annat än exempel på hur man kan paketera 
visioner och strategier i en energiplan eller klimatstrategi. Innehållet kan variera 
mycket beroende på kommunens förutsättningar och politiska styrning.  

Om kommunen inte har någon övergripande vision eller strategier för hållbar 
utveckling eller minskad klimatpåverkan kan energiplanarbetet ses som en start 
på det strategiska arbetet med energi‐ och klimatfrågor. Det är dock inte säkert 
att strategierna ska hinner bli politiskt antagna under energiplanarbetet. I så fall 
kan man välja att arbeta mot nationella eller internationella mål som finns 
antagna, exempelvis 20‐20‐20‐målen som nämndes i kapitel 5. 

                                                             
11 Texten är citerad från Uthållig kommuns handbok http://www.energimyndigheten.se/sv/Om‐oss/Var‐
verksamhet/uthallig‐kommun/handbok‐uthallig‐kommun/  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
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EXEMPELTEXT – VISIONER OCH STRATEGIER 
Under 2008 antog Kommun Xxx kommun en övergripande vision som ska vara vägledande 
för kommunens fortsatta utveckling: 

”Kommun Xxx ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i genom att erbjuda sina 
invånare en hög livskvalitet för människor i alla åldrar, oavsett kön, religionstillhörighet eller 
etisk bakgrund. Kommunens utveckling skall vara hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv” 

För att nå denna vision arbetar kommunen med ett antal strategier, eller ledstjärnor: 

Lärande 

All utbildning i vår kommun ska ge ökade kunskaper om energi, miljö och natur och vad som 
betecknar ett hållbart samhälle.  

Boende och infrastruktur 

Byggnader ska skötas och underhållas så att miljöbelastningen ska bli minimal. Vid 
nyexploatering ska hållbarhet i form av effektiva tekniska system vara avgörande. Detta 
innebär ett effektivt energisystem baserat på förnybara energikällor, utmärkta möjligheter till 
kollektiva transporter och närhet till skola och service. 

Företagande 

Företagande ska ske som en del av den hållbara utvecklingen. Kommunen ska uppmuntra 
företag med affärsidéer som bidrar till effektivare energianvändning och övergång till 
förnybara energikällor.  

Avfall är resurser 

Allt avfall ska ses som resurser som kan återanvändas, detta gäller även överskottsvärme från 
industrier. 

Kommentar till ”Visioner och strategier”:  

Visionen är bearbetad från Motala kommun och strategierna är inspirerade av Norrköpings 
Agenda 21. 
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9. MÅL OCH HANDLINGSPLAN 
När man påbörjar arbetet med att ta fram en handlingsplan till för energiplanen 
finns det en rad frågor som man bör ställa sig:12  

 tion eller som geografiskt Ska vi jobba med kommunen som organisa
13 och? 

 ad är redan gjort? 
område ? Eller både 
Vad gör v

 Vad vill v
i redan idag? V

o 
i jobba mot: 

o ad? 
Spara pengar? 

lln
o n? 

Bidra till miljömålens uppfy
l kommunens visioBidra til

o Skapa fler jobb i regionen? 
o Annat?  

 Vilka akt v 
utsläppen

örer gör redan åtgärder och vad innebär de för reduceringen a
g etc.) 

o 
? (t.ex. fastighetsägare, energibolag, företa

o 
Vad är politiker och tjänstemän i kommunen intresserade av? 
Vad är kommuninvånare intresserade av? 

era) o Vad är andra aktörer (föreningar, näringsliv, medborgare, med fl
intresserade av? 

 gen: Vilka åtgärder skulle göra Med utgångspunkt från nulägesbeskrivnin

 
mest nytta för att nå dit vi vill?  
Vilka åtgä adseffektiva? 

 Vilka mö ra åtgärden? 
rder är mest kostn

o 
jligheter har kommunen som organisation att genomfö

o 
Ryms inom budget 

o 
Finns ekonomiska medel i andra delar av kommunen? 
Finns det bidrag att söka för åtgärden? 

n eller det o Vilket stöd kan vi få från andra aktörer såsom Länsstyrelse
regionala energikontoret? 

 Vilka vinster är kombinerade med åtgärden? (Går det att lyfta fram 
ekonomiska vinster så ger det ofta bra gehör för åtgärden. Även 

m för kommunen brukar vara demonstrationsprojekt som kan ge bra rekla
populära). 

 Kan andra aktörer vinna något på åtgärden? 

                                                             
12 Listan är inspirerad av Klimatkommunernas checklista inför arbete med klimatstrategi: 
http://www.klimatkommunerna.se/?page=page48fdab1f2280b  

13 Lagen om kommunal energiplanering avser kommunen som geografiskt område. Många kommuner 
väljer dock att fokusera på de områden man anser sig ha rådighet över.  

http://www.klimatkommunerna.se/?page=page48fdab1f2280b
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HANDLINGSPLANENS MÅL 
För att kunna styra och följa upp resultatet av arbetet med energiplanen behövs 
mål som pekar ut vart och när ett visst tillstånd i det kommunala energisystemet 
ska ha uppnåtts. Skillnaden mellan ett mål och en vision är att man alltid ska 
sträva efter att uppnå mål, medan syftet med en vision snarare är att ge en bild av 
hur det lokala samhället skulle kunna se ut energimässigt en bra bit på väg mot en 
hållbar utveckling14. Vanligtvis brukar man dela upp handlingsplaners mål i tre 
nivåer: övergripande mål, effektmål och detaljerade mål15. Övergripande mål 
beskriver vad kommunen på sikt vill uppnå. Effektmål beskriver vilka effekter 
handlingsplanen i stort syftar till att uppnå. Detaljerade mål (kallas ibland även 
projektmål) beskriver de effekter som genomförandet av enskilda aktiviteter kan 
förväntas leda till.  

EXEMPELTEXTER ‐ MÅL 
Övergripande mål 

Utifrån de förutsättningar som presenterats i nulägesanalysen samt övriga målsättningar som 
finns i Xxx kommun har tre övergripande mål för utvecklingen av kommunens energisystem 
beslutats: 

* År 2020 ska utsläppen av koldioxid ha minskat med yy%, jämfört med år 2007 års 
utsläppsnivå 

* År 2020 ska kommunen vara självförsörjande på förnyelsebar energi 

* År 2020 har den totala energianvändningen minskat med yy % jämfört med år 2007 

Kommentar till ”Övergripande mål”: 

Exempeltexten är skriven med inspiration från Kungälvs kommuns energiplan 

Hur många de övergripande målen ska vara är helt en smaksak. Inriktningen på de tre 
övergripande mål som presenteras i texten beskriver tre olika infallsvinklar på att minska 
miljöpåverkan från energianvändning Minskad klimatpåverkan genom lägre koldioxidintensitet, 
ökad andel förnyelsebart för resursmässig hållbarhet och lägre konsumtion av energislukande 
varor och tjänster. Om de övergripande målen är mätbara kan de användas som en brygga 
mellan vision och konkreta mål med ett kortare tidsperspektiv. I så fall bör tidsperspektivet vara 
relativt långt, exempelvis mellan 10‐40 år. Det är dock inte nödvändigt att de övergripande 
målen är mätbara, utan kan även användas för att visa på en eller flera inriktningar för 
ommunens fortsatta arbete med energifrågor.    k

 

                                                             
14 Definition av vision är skriven med inspiration från Finspångs kommuns energiplan, 2008 

15 Denna typ av uppdelning görs till exempel i Energimyndighetens program Uthållig kommun 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om‐oss/Var‐verksamhet/uthallig‐kommun/handbok‐uthallig‐
kommun/  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
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Effektmål 

Transporter 

1. Andelen miljöbilar i Xxx kommun ska uppgå till yy % år 2015 

2. Koldioxidutsläpp från transporter med personbil ska minska med yy% till 2015 

 

Uppvärmning av fastigheter 

1. År 2015 ska alla vedpannor som används i kommunen vara miljögodkända 

2. Energianvändningen i kommunens bostäder ska minska med yy% fram till år 2020 

3. Inga fastigheter ska värmas med olja år 2020 

 

Fysisk planering 

1. År 2013 finns rutiner för att klimatbedöma detaljplaner, så att det ur klimatsynpunkt bästa 
möjliga alternativet väljs vi utformning av en detaljplan 

2. År 2015 är den kommunala översiktsplaneringen ske i kommunikation med 
fjärrvärmebolaget så att all nyexploatering kan anslutas till fjärrvärme. 

 

Förnyelsebar energiproduktion 

1. År 2015 kommer yy % av kommunens totala energianvändning från förnyelsebara 
energikällor, utan att användningen av elenergi ökar. 

2. År 2015 omhändertas y ton slakteri- och djuravfall till biogasproduktion 

 

Ledning, organisation och uppföljning 

1. År 2015 finns metodik framtagen för att ta fram lokal data för uppföljning av antagna mål 

 

Transporter 

1. År 2015 sker alla transporter i tjänsten under 5 km med cykel eller gång. 

2. År 2015 sker hälften av alla tjänsteresor över 5 km med kollektivtrafik  

Förklaring ”Effektmål”:  

Texten om effektmål är inspirerad av Kungälvs energiplan 

Effektmål har ett kortare tidsperspektiv än de övergripande målen. Energimyndigheten 
rekommenderar 3‐5 år till deltagarna i Uthållig Kommun. Det är lämpligt att sätta tidsramen så 
att slutåret för effektmålen sammanfaller med när energiplanen ska revideras. 

Eftersom mål är något som ska uppnås är det viktigt att det går att följa upp om målen har nåtts 
eller inte. En akronym som ofta används för att beskriva hur mål ska formuleras för att vara 
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uppföljningsbara är att de ska vara SMARTA16 (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och 
tidsbestämda): 

 Specifika.  Att formulera målet specifikt innebär att formulera en riktning., till exempel öka 
eller minska 

 Mätbara. Innebär att man anger ett relevant mått för målet, exempelvis i kronor, ton eller 
procent 

 Accepterade. Ett sätt att få accepterade mål är att de som ska arbeta mot målet är med och 
sätter upp målet 

 Realistiska. Ett mål kan sägas vara realistiskt när det finns realistiska förutsättningar för att 
det ska kunna uppnås.  

 Tidsbestämda. Det bör råda konsensus bland alla inblandade parter om när ett mål ska vara 
uppnått.    

En lämplig metod för att strukturera effektmålen är att presentera målen under olika områden 
och att under samma rubrik presentera de åtgärder som ska genomföras för att målen ska 
uppnås, se exempeltexten. 

Detaljerade mål 

Transporter 

Detaljerat mål för att nå effektmålet ”År 2015 sker alla transporter i tjänsten under 5 km med 
cykel eller gång”: 

* År 2012 Finns en fungerande resepolicy för den kommunala innehållande klara direktiv för 
när olika transportslag ska väljas  

* Efter införandet av tjänstecyklar år 2013 tillåts inte reseräkningar för resor under 5 km 

Detaljerat mål för att nå effektmålet ”År 2015 sker hälften av alla tjänsteresor över 5 km med 
kollektivtrafik”: 

* År 2012 finns en fungerande resepolicy för den kommunala organisationen innehållande 
direktiv för när olika transportslag ska väljas 

* År 2013 har all personal tillgång personliga busslegitimationer som ger dem rätt att åka 
kollektivtrafik fritt i tjänsten. 

                                                             
16 Tolkning av SMARTA mål hämtad från Västra Götalandsregionen, 
http://www.vgregion.se/Regionkansliet/Centrum‐for‐Verksamhetsutveckling/Verktyg/SMARTA‐mal/ 
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10 ÅTGÄRDER 
För att kunna nå målen behövs åtgärder. Till varje åtgärd bör kopplas en 
tidsbestämning för när åtgärden ska vara genomförd, vem som är ansvarig för att 
åtgärden genomförs, budget för åtgärden, samt vilken effekt åtgärden förväntas få 
på energianvändningens storlek och innehåll, samt miljö (se kapitel 11 om 
miljöbedömning). Vi har delvis använt oss av Klimatkommunernas åtgärdsmall17 
i vårt exempel. 

EXEMPELTEXT ‐ ÅTGÄRDER 
Åtgärd 1 – Omhändertagande av djuravfall för biogasproduktion 

Bakgrund 

Boskap inom jordbrukssektorn i Xxx kommun ger upphov till utsläpp av metangas genom sin 
avföring. Det finns i dagsläget en outnyttjad potential i att ta tillvara djuravfallet för 
produktion av biogas som kan användas till fordonsbränsle och uppvärmning.  

Beskrivning av åtgärder 

Åtgärden innebär att djuravfall från gårdar i kommunen omhändertas för produktion av 
biogas. Eftersom kommunen i dagsläget inte har någon egen biogasanläggning ska 
djuravfallet säljas som substrat till kommun C. 

Åtgärdsägare 

Kommunstyrelsen 

Samarbetspartners 

Kommun C, Hanssson, Karlssons och Knutssons gård 

Kostnad 

60 000 (cirka en månads arbete för tjänsteman på näringslivskontoret) 

Tidsplan 

Leveranserna av substrat ska vara igång senast 20xx-xx-xx 

Miljöaspekter på åtgärden 

Om biogasen ersätter olja i för uppvärmning leder detta till att utsläpp av koldioxid minskar 
med xx ton/år, kvävedioxidutsläppen minska med yy kg/år och svavelutsläppen minskar med 
zz ton/år. Åtgärden också till en effektivare resursanvändning genom att avfall utnyttjas som 
energiresurs och rötresten kan användas som biogödsel istället för att destrueras. 

Andra effekter åtgärden förväntas ge 

Åtgärder hjälper till att bygga upp underlag för egen biogasproduktion i kommunen. 

Indikator på åtgärdens effekt 

Mängd djuravfall som skickas till rötning [ton/år]. 

                                                             
17 Se Klimatkommunernas dokumentguide 
http://www.klimatkommunerna.se/?page=page48fdab1f2280b  

http://www.klimatkommunerna.se/?page=page48fdab1f2280b
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Kommentarer till åtgärdsmallen 

 Namnet ska på ett enkelt sätt beskriva vad åtgärden går ut på.  

 Beskrivningen av åtgärden bör ge en bakgrund till varför åtgärden ska genomföras, förklara 
vad det är som ska göras, samt hur genomförandet ska ske.  

 Om namnet på en eller flera åtgärdsägare finns dokumenterat så konkretiserar det 
ansvarfördelningen.  

 Genom att ta med kostnad för åtgärden i energiplanen så kan man visa på att åtgärden är 
budgeterad, vilket kan ge tyngd och trovärdighet åt åtgärden 

 Att kort beskriva varje åtgärds miljöeffekter och spin‐off effekter gör att man kan sätta dem 
i direkt relation till åtgärdens kostnad. 
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11 MILJÖBEDÖMNING 
Det här kapitlet ska presentera resultaten av den miljöbedömning som ska ha 
genomförts innan en energiplan antas. För att läsaren ska förstå innebörden av en 
miljöbedömning är det även viktigt att förklara vad en miljöbedömning är och 
varför en miljöbedömning har genomförts. Precis som med nulägesbeskrivningen 
kan man med fördel presentera miljöbedömningen som en bilaga och lägga en 
kortare sammanfattning i själva energiplanen. Kom ihåg att även om man inte 
mäktar med att genomföra en fullskalig miljöbedömning så är en förenklad 

ra någon miljöbedömning alls! miljöbedömning bättre än att inte gö

EXEMPELTEXT – OM MILJÖBEDÖMNING 
En miljöbedömning är en förhandsbedömning av en plans, såsom en energiplans, betydande 
positiva och negativa miljöpåverkan som planen kan medföra när den genomförs.18 För att 
undvika så kallade problemskiften så har troliga miljökonsekvenser av energiplanens mål och 
åtgärder miljöbedömts . Problemskiften innebär förenklat att man drar på sig nya problem när 
man försöker lösa ett annat19. Ett sådant exempel kan vara minskade koldioxidutsläpp på 
bekostnad av större utsläpp av kväveföreningar och partiklar om man ställer om från 
förbränning av olja till biobränsle. Det är lag på att energiplaner ska miljöbedömas även om 
man tror att den kommer ha enbart positiva effekter. 

En fullskalig miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska omfatta en behovsbedömning, samråd, 
nollalternativ och olika alternativa strategier och deras påverkan på miljön, samt en 
bedömning av alternativen20 Att genomföra alla dessa steg är en omfattande process som Xxx 
kommun inte har mäktat med. Istället har energiplanen genomgått en förenklad 
miljöbedömning som inte uppfyller alla lagkrav, men som ändå gett värdefull information om 
hur många och vilka åtgärder som behövs för att nå uppsatta mål, samt vilka eventuella 
miljömässiga sidoeffekter åtgärderna har. 

Kommentar: 

Det kan vara en bra idé och nämna att det finns ett lagkrav på att en miljöbedömning ska 
genomföras när en ny energiplan antas. Det rekommenderas dock att tyngdpunkten i avsnittet 
läggs på att förklara varför det kan finnas fördelar med miljöbedömning. Om man använder sig 
av beräkningsverktyget från ”Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av 
Energiplaner” kan man dessutom göra vissa beräkningar av åtgärders kostnadseffektivitet när 
det gäller till exempel minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar.  

                                                             
18 Se Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar‐och‐andra‐styrmedel/Lag‐och‐
ratt/Miljobalken/Var‐information‐kopplat‐till‐miljobalkens‐kapitel/Miljobedomningar‐av‐planer‐och‐
program/ 

19 Raadschelders, E., Hettelingh, J.‐P., van der Voet, E., Udo de Haes, H.A., 2003. Side effects of categorized 
environmental measures and their implications for impact analysis. Environmental Science & Policy 6, 
167‐174. 

20 Naturvårdsverket, 2009 
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Miljöbedömningen genomfördes med hjälp av verktyg från projektet ”Förenklade metoder för 
underlag till miljöbedömning av energiplaner” som tillhandahållits från Linköpings 
universitet o Länsstyrelsen i Östergötland. 

Kommentar:  

För att få tillgång till verktygen, kontakta 

2754 Jenny Ivner, Avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings Universitet. Tel: 013‐28

ergötlands miljömålssekretariat. Tel: 013‐ 196570  Jenny Lindqvist, Länsstyrelsen i Öst

giplanera.seEller besök www.ener   

NOLLALTERNATIV    
För att kunna göra en samlad miljöbedömning av en plan behöver man först bilda 
sig en uppfattning om vad som skulle hända om inte planen genomförs. Detta 
kallas för nollalternativ. Planens alternativa sätt att handla sätts sedan i relation 
till nollalternativet. Inom vissa typer av planering, såsom trafikplanering, görs 
ofta flera alternativa scenarier som jämförs med nollalternativet. I den förenklade 
metoden för miljöbedömning som används här gör ett enkelt åtgärdsscenario där 
åtgärder som man kan ”räkna på” för att se hur långt de åtgärder man valt når 
mot uppsatta mål. Här bör påpekas att de metoder som föreslås här ger mycket 
grova uppskattningar. Vill man göra mer omfattande beräkningar bör man ta 
hjälp av en konsult som kan göra dessa avancerade modelleringar.  

http://www.energiplanera.se/


EXEMPELTEXT ‐ NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ beskriver en uppskattning av utveckling av miljöpåverkan från kommunens 
energianvändning om ingen energiplan med tillhörande åtgärder antas. Man kan säga att 
utvecklingen av kommunens energisystem helt och hållet beror på vad som sker i omvärlden. 
Nollalternativet är beräknat med hjälp av Energimyndighetens långsiktsprognos från 200921. 
Nollalternativet jämförs också med de nationella energi- och klimatpolitiska målen, se tabell 
xx. Som tabell xx visar nås endast ett av de tre nationella målet i kommun x vid en utveckling 
enligt nollalternativet. Observera att nollalternativet endast är en grov uppskattning! 

Tabell xx. Jämförelse mellan energisystemets utveckling enligt nollalternativet och de 
nationella klimat- och energimålen. 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energianvändning 

Målet uppnås‐29%Energianvändningen ska
effektiviseras med 20 %

Målet uppnås ej44 % 50 % av användningen ska 
komma från förnybara 
energikällor

Målet uppnås ej‐5% Minskade 
växthusgasutsläpp med 
17 %

Når vi målet?Utveckling enligt 
nollalternativ

Nationellt mål

Målet uppnås‐29%Energianvändningen ska
effektiviseras med 20 %

Målet uppnås ej44 % 50 % av användningen ska 
komma från förnybara 
energikällor

Målet uppnås ej‐5% Minskade 
växthusgasutsläpp med 
17 %

Når vi målet?Utveckling enligt 
nollalternativ

Nationellt mål

Den totala energianvändningen i nollalternativet är i stort sett oförändrat till 2020. En viss 
omfördelning av energibärare sker dock, Figur yy: bensinanvändningen kan antas minska till 
förmån för diesel samtidigt som användning av eldningsoljor för uppvärmning minskar till 
förmån för trädbränsle och fjärrvärme.   

 

                                                             
21 Energimyndigheten, 2009. 
http://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Rapport
er&id=0e3b3bcbec6949388fa545752cb80b0d 



 

Figur yy. Energianvändning fördelat på olika energikällor, nuläge och år 2020 vid utveckling 
enligt nollalternativ 

Koldioxidutsläpp 

Som en följd av förändrade användning av energibärare minskar koldioxidutsläppen med 
ungefär -5 % till år 2020 i nollalternativet, Figur xx. 

 

Figur xx. Koldioxidutsläpp enligt nollalternativ år 2020 och år 2007.  

Kväveoxidutsläpp 

I nollalternativet ökar kväveoxidutsläppen i kommunen med ca y %, figur zz. Ökningen beror 
framförallt på att ökad användning av träbränslen. 
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Figur zz. Utveckling av kväveoxidutsläpp enligt nollalternativ år 2020. Jämförelse med 
nuläge. 
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MILJÖBEDÖMNING AV ENERGIPLANENS ÅTGÄRDER 
Själva miljöbedömningen av en plan är att ta reda på planens konsekvenser för 
miljön. Det enklaste sättet är att titta på planens åtgärder och sedan jämföra om 
de innebär någon skillnad mot att inte göra någonting alls (nollalternativet). 
Metodiken som används här bygger på att man först gör en bedömning för varje 
enskild åtgärd (eller flera liknande åtgärder) och sedan gör en samlad bedömning 
av hela åtgärdspaketet i en kort text. Man kan också göra en jämförelse mellan 
åtgärderna och nollalternativet i ett så kallat åtgärdsscenario. Om man ska 
prioritera vad som bör vara med i energiplanen är de samlade bedömningarna 
viktigast då de ger en överblick av vad energiplanens åtgärder kan ha för 
eventuella baksidor. 

EXEMPELTEXT – MILJÖBEDÖMNING AV EN ENSKILD ÅTGÄRD 
Åtgärd 1: Omhändertagande av djuravfall för biogasproduktion 

Vi bedömer att i genomsnitt y ton djuravfall/år kommer att kunna omhändertas i kommunen. 
Det skulle uppskattningsvis kunna ge yy MWh biogas/år. I dagsläget är det troligast att den 
producerade biogasen kommer användas som fordonsbränsle i stadsbussar i Xxxxx kommun. 

Miljökonsekvenser: 

Resursanvändning  

Biogas uppstår som restprodukt av organiskt avfall. Eftersom denna restprodukt utnyttjas som 
resurs när biogas används till fordonsbränsle eller till uppvärmning bidrar åtgärden till en god 
hushållning med naturresurser. Mindre nya resurser behöver utvinnas då restprodukter 
utnyttjas som resurs Biogasens rötrester innehåller växtnäring kan användas som 
jordförbättringsmedel och då minskar behovet av resurskrävande konstgödsel. Dessutom kan 
problemen med övergödning minska.  

Totalt har biogas möjlighet att ersätta cirka hälften av all bensin- och dieselanvändning i 
Sverige. Processen för att framställa biogas är relativt energikrävande, men kan drivas av 
energi som inte har något annat användningsområde. 

Biologisk mångfald  

Biogasproduktion av gödsel kan påverka ekonomin i djurhållningen positivt vilket gör att den 
biologiska mångfalden knuten till naturbetesmarker lättare bevaras.  

Buller  

Åtgärden ger inga bullerförändringar så länge biogasen används i geografisk närhet till 
produktionsanläggningen. Om biogasens distribueras över långa avstånd kan åtgärden bidra 
till ökade bullernivåer från vägtrafik eftersom biogas kräver stora transportvolymer.  

Övrigt  

Miljövinsten blir störst genom att uppgradera biogasen till fordonsgas och ersätta fossila 
drivmedel.  

Det är möjligt att omvandla biogas till flytande form för att på så vis minska 
transportvolymerna. Genom färre transporter minskar biogasproduktionens negativa inverkan 
på bland annat höjda bullernivåer och partikelutsläpp 
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Kommentar: 

Beskrivningarna av åtgärdens miljökonsekvenser ovan är hämtade från exempelsamlingen med 
typiska åtgärder för energiplaner som är en del av de förenklade verktygen för underlag till 
miljöbedömning. Exempelsamlingen finns att ladda ner gratis från Linköping University 
Electronic Press: http://liu.diva‐portal.org/smash/get/diva2:306283/FULLTEXT01. Beroende 

.  på vilka miljöaspekter som anses viktiga för olika åtgärder kan beskrivningar eventuellt tas bort

Det finns även möjligheter att göra beräkningar över hur stora miljövinster det skulle bli om all 
biogas som framställs ersätter exempelvis olja. Emissionsfaktorer för sådana beräkningar finns i 
kapitel 13. Om man kan räkna om hur många MWh xx ton biogas kan ge går det även utmärkt att 
använda beräkningsverktyget med titeln Åtgärdsexempel 2 Förnyelsebar energi för att få en 

g åtgärden påverkar de nationella miljömålen.    uppskattning på i vilken storleksordnin

EXEMPELTEXT SAMLAD BEDÖMNING 
Effektivare energianvändning 

All minskning av energianvändning ses som positiva för miljön. Det är dock viktigt att det 
budgetutrymme som frigörs vid energibesparingar inte läggs på ny miljöstörande verksamhet. 

Stor satsning på utbyggd vindkraft 

Om vidkraften byggs ut i den omfattning som planen anger kommer stora ingrepp på 
landskapsbilden att göras och det skulle också kräva en väsentlig förstärkning av elnätet ut till 
kusten. Bedömningen är dock att vindkraften ändå inte kommer att störa turistnäringen i 
kommunen och att vindkraftssatsningen kommer att leda till nya kunder för det Lokala 
Energibolaget. 

Förädling av skogsavfall till biopellets  

De ökade satsningarna på biopellets i kommunen kan komma att påverka den biologiska 
mångfalden i de Norra Skogarna. Det är ytterst viktigt att det ökade uttaget av biomassa görs 
med försiktighet. Kommunen ska därför bevaka utvecklingen i området så att inte de 
värdefulla biotoperna skadas. Pelletstillverkningen förutspås leda till att fler villaägare väljer 
att elda med pellets istället för ved som idag. Detta antas vara mycket positivt för den lokala 
luftkvalitén, då pelletspannor leder till mindre partikelutsläpp än vedpannor.  

Kommentar ”samlad bedömning”: 

Hur lång den här texten blir varierar med vilken typ av åtgärder som finns i energiplanen. Om 
åtgärderna mestadels handlar om informationsinsatser blir texten antagligen väldigt kortfattad 
när det gäller miljöpåverkan. Men kanske är det andra aspekter man vill lyfta som är viktiga i en 
samlad bedömning, till exempel att åtgärden på sikt kan leda till nya energibesparingsprojekt.  

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:306283/FULLTEXT01


EXEMPELTEXT ‐ ÅTGÄRDSSCENARIO 
Om man antar att energiplanens samtliga åtgärder genomförs och att omvärldsutvecklingen är 
densamma som i nollalternativet kan man se att kommunen kommer att nå upp till de 
nationella målen. När det gäller andelen förnybar energi med marginal, se tabell xx. 

Tabell xx. Utveckling i förhållande till de nationella klimat- och energimålen om 
energiplanens alla åtgärder genomförs (åtgärdsscenario). 
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12 METODBESKRIVNING  
Det är viktigt att energiplanen innehåller en utförlig metodbeskrivning, där det 
beskrivs hur energiplanen tagits fram, vilka källor som använts och hur 
beräkningar har gjorts. Det kan också vara intressant för en läsare att få ta del av 
hur energiplanen tagits fram och vilka som varit med.  

En noggrann metodbeskrivning är också en förutsättning för att man ska kunna 
genomföra uppföljningsarbete på ett smidigt sätt, särskilt om någon ny person 
som inte var med och tog fram planen ska arbeta med uppföljningen. 
Metodbeskrivningen kan bli mycket lång och de delar som handlar om 
beräkningar kan därför med fördel placeras i en bilaga.  

EXEMPELTEXT – METODBESKRIVNING ENERGIPLANERINGSPROCESSEN 
Efter ett förslag från miljöstrategen beslutade kommunstyrelsen i september 20xx att en ny 
energiplan skulle tas fram. Kommunstyrelsen gav planeringskontoret i uppdrag att samordna 
det praktiska arbetet att utforma energiplanen. I uppdraget låg även att övergripande mål för 
energiområdet skulle tas fram med en bred intressentmedverkan. Information och utbildning 
skulle också anordnas för politikerna och tjänstemän.  

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från planeringskontoret, miljökontoret, det Lokala 
Energibolaget samt kommunens energi- och klimatrådgivare har arbetat med att ta fram 
energiplanen. Samordnare för arbetet har kommunens miljöstrateg varit. Kommunstyrelsen 
har fungerat som intern referensgrupp för arbetet.  

Under arbetets gång har ett antal workshops med en lokal intressentgrupp hållits. 
Intressentgruppen har bidragit i både arbetet med övergripande mål för energiområdet och 
med de konkreta åtgärderna som finns med i energiplanens handlingsplan.  

Större delen av datamaterialet till energiplanen kommer från SCB:s kommunala 
energibalanser, RUS och Trafikverket. Vissa uppgifter i nulägesbeskrivningen kommer från 
det lokala näringslivet. I samband med varje diagram eller tabell i nulägesbeskrivningen finns 
en källhänvisning om varifrån datamaterialet kommer. I de fall beräkningar gjorts hänvisas till 
bilagan ”Metodbeskrivning – beräkningar”.    

Kommentar metodbeskrivning energiplaneringsprocessen: 

Texten är inspirerad av Norrköpings kommuns energiplan.  

EXEMPELTEXT – METODBESKRIVNING BERÄKNINGAR FÖR UPPFÖLJNING  
Nedan följer en sammanställning av energiplanens effektmål: vilka nyckeltal som avses, 
basårets nyckeltal, vilka källor man använt för att ta fram nyckeltalet. 

Effektmål 1 – andel el från förnyelsebara källor 

Nyckeltal: Elproduktion per år som erhålls från förnyelsebart energislag exempelvis vind, 
vatten, solkraft alternativt biobränsle inom kommunen. 

Basår 2005: 0 GWh 

Data från SCB och Energibolaget AB (kontaktperson Adam Adamsson). 



67 

Effektmål 2 – lokal elproduktion per capita 

Nyckeltal: Total elproduktion subtraherat med industrins elanvändning och dividerat med 
folkmängden. 

Basår 2005: 9600 kWh/invånare och år. 

Data från SCB och Vattenfall (kontaktperson Bertil Bertilsson). 

Effektmål 3 – år 2015 är 10% av alla bilar i kommunen miljöbilar 

Nyckeltal: Andel miljöbilar som finns i beståndet. 

Basår 2005: ca 1 % vid årsskiftet 2005/2006. 

Uppföljning: Transportstyrelsen 
http://www.transportstyrelsen.se/Press/Statistik/Vag/Miljobilsstatistik/  

Kommentar: Texten kan givetvis byggas upp efter nulägesbeskrivningens struktur.

EXEMPELTEXT – METODBESKRIVNING BERÄKNINGAR  FÖR MILJÖBEDÖMNING 

  

För att ta fram underlaget till miljöbedömning användes de verktyg som utvecklats av 
Linköpings Universitet. När underlaget togs fram följdes instruktionerna i den 
användarhandledning som finns till verktygen. 

Nollalternativ 

Enligt den metodbeskrivning som beskriver verktygens beräkningsmetodik beräknas 
nollalternativet genom att multiplicera nuvarande slutanvändning av olika energikällor med 
ett antal förändringsfaktorer som beskriver vilken procentuell förändring som förväntas fram 
till år 2020. Som basår valdes år 2007. Beräkningen är alltså en framskrivning av nuvarande 
emissioner. Förändringsfaktorerna bygger på de nationella förändringar som 
Energimyndigheten förutspår i sin senaste långsiktsprognos och återfinns i tabell xx. När 
underlaget togs fram bedömde energiplansgruppen att vissa av de nationella förändringar som 
förutspås är helt orealistiska för Aaa kommun och ändrades därför utifrån kunskap om den 
egna kommunens förutsättningar som beskrivs i nulägesanalysen. De förändringsfaktorer som 
ändrades är markerade fetstil.   

Tabell xx. Förändringsfaktorer som används för att prognostisera energianvändningen i aaa 
kommun år 2020 vid ett nollalternativ 



 

Storleken på användningen av de olika energikällorna multipliceras sedan med motsvarande 
emissionsfaktorer. De emissionsfaktorer som verktyget använder presenteras i tabell yy 

Tabell yy. Emissionsfaktorer som används för att beräkna utsläpp i nollalternativ, 
åtgärdsexempel och åtgärdsscenario 

 

Kommentar till tabellerna: De fetmarkerade uppgifterna överensstämmer inte med de uppgifter 
som finns i verktyget. Övriga uppgifter är identiska. Om inga förändringsfaktorer ändras och 
fetmarkeras behöver detta naturligtvis inte nämnas i energiplanen. 

EXEMPELTEXT METODBESKRIVNING – FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL NATIONELLA MÅL 
Mål 1:  

Det nationella målets ordalydelse är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % fram 
till år 2020. Endast två tredjedelar av dessa utsläppsminskningar ska dock ske inom Sveriges 
gränser, medan övriga utsläppsminskningar ska ske genom handel med utsläppsrätter och 
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klimatinvesteringar i andra länder. Då sådana åtgärder ligger bortom kommunens rådighet 
exkluderas denna del.  

Målet om 40 % minskade utsläpp avser också jämfört med 1990 års utsläppsnivå. För att göra 
jämförelsen av nollalternativ och åtgärdsscenario mer aktuell räknas målet om till att jämföras 
med 2005 års utsläppsnivå. Om man tar hänsyn till dessa två faktorer så resulterar det i en 
målnivå på 17 % utsläppsminskning av växthusgaser till år 2020. 

Det nationella målet avser samtliga växthusgaser, omräknat till koldioxidekvivalenter. 
Verktyget från Linköpings Universitet möjliggör emellertid endast beräkningar för utsläpp av 
koldioxid. Det antas därför att utsläppen av växthusgaser som metan, dikväveoxid m.fl. 
kommer förändras i samma storlek procentuellt sett som utsläppen av växthusgaser. 

Mål 2: 

I målet att 50 % av energianvändningen ska komma från förnyelsebara energikällor räknas 
inte avfall som en förnyelsebar energikälla. 

Mål 3:  

Innebörden av målet (Energianvändningen ska effektiviseras med 20 %) är att antal använda 
MWh energi per produktionsenhet (BNP/capita) ska minska med 20 %. Det är alltså 
energiintensiteten i kommunens ekonomiska aktivitet som ska reduceras, inte den totala 
energianvändningen. 

Utveckling mot målet har beräknats genom att anta att aaa kommun har ett BNP/capita tal 
som motsvarar det nationella genomsnittet. Denna siffra multiplicerades med antal invånare i 
kommunen under basåret. Fram till år 2020 förväntas produktiviteten öka med i genomsnitt 
2,2 % /år. Siffran baseras på tidigare nationell BNP-utveckling.    

I beräkningsverktyget för nollalternativet tillgodoräknas kommunen utsläppsförändringar 
genom produktion av förnyelsebar energi som sker inom kommunens geografiska område. I 
tabell zz sammanfattas vilken produktion som ersätter vilken utsläpp från vilken energikälla 

Tabell zz. Beskrivning av hur produktion av förnyelsebar energi tillgodoräknas i nollalternativ 

 

 

 

 

Kommentar till ”metodbeskrivning – nationella mål”: Beskrivning av vilka antaganden som 
gjorts kring målen finns även i miljöbedömningsverktygens metodrapport22. Om man inte vill 
skriva all den här texten kan man givetvis hänvisa till metodrapporten. Observera dock att detta 

v energiplanen!  i så fall försvårar för den eller se som ska arbeta med uppföljning a

MILJÖBEDÖMNING AV ÅTGÄRDER EXEMPELTEXT ‐ METOD FÖR 
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22 Ivner & Sonesson 2010‐ http://liu.diva‐portal.org/smash/get/diva2:306285/FULLTEXT01 



Om de kvantitativa verktygen använts bör de uppgifter som matats in presenteras här. 
Vilka uppgifter som bör vara med beror på vilka åtgärder som har miljöbedömts och ska 
vara med i energiplanen. I exempeltexten presenteras endast exempel för ny produktion 
av biogas (eftersom en åtgärd i ”energiplanen” är omhändertagande av djuravfall för 
biogasproduktion). Om flera åtgärder inom förnyelsebar energiproduktion ska 
genomföras är det givetvis lämpligt att ta upp även dessa uppgifter 

Metod för miljöbedömning av åtgärd 2: Förnyelsebar energi: 

Nedan redovisas de uppgifter som användes och matades in i beräkningsverktygen för att 
fram det kvantitativa underlaget. 

Tabell ii. Redovisning av uppgifter som användes för att ta fram underlag till åtgärd 2 

 

I antagandet ligger att den producerade biogasen kommer att uppgraderas till biogas och säljs 
till kollektivtrafiksfordon och sopbilar. 

Åtgärdsscenario 

Underlaget för åtgärdsscenariot bygger på de värden och antaganden som gjorts för 
nollalternativ och åtgärdsexempel. Inga nya värden eller beräkningar har gjorts. För mer 
information hänvisas till verktygens metodrapport.   

 

 

Kommentar till “Tabell ii” Tabellen kan användas som mall för att fylla i uppgifter för andra 
åtgärder. Planeras ny produktion av fler förnybara energikällor så kan de fyllas i under ”Ny 
roduktion av biogas”. p
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13 UPPFÖLJNING 

Att energiplanens mål och handlingsplan följs up är en nödvändighet om man ska 
kunna få igång ett kontinuerligt arbete med energifrågor och för att frågorna ska 
kännas aktuella. I exempeltexten nedan har energiplaner från Eksjö, Lomma och 

lder. Kungälv använts som förebi

EXEMPELTEXT ‐ UPPFÖLJNING 
Energibokslut för uppföljning  

Energiplanen för Xxx kommun har tagits fram så att den kan användas som utgångspunkt för 
ett årligt energibokslut. Med energibokslut menas att ta fram parametrar som är mätbara och 
innehåller information om kommunens tillförsel och användning av energi, samt vilken 
miljöpåverkan denna ger upphov till. Energibokslutet kommer att utgöra en del i kommunens 
årliga bokslut. Energibokslutet avser den kommunala organisationen/kommunen som 
geografiskt område. 

Kommentar till ”Energibokslut för uppföljning”: 

Att använda sig av energibokslut är ett sätt att införliva energiplanens uppföljning i ett arbete 
som redan görs i kommunen. Det är mycket större chans att saker blir gjorda om man inte 
behöver hitta på en helt ny organisation för arbetet. Ett annat sätt skulle kunna vara att införliva 
energiplanens åtgärder i ett miljöledningssystem eller annat styrsystem. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige 

* Antar energiplanen i enlighet med lagen om kommunal energiplanering 

* Tar ställning till den årliga redovisningen och initierar ytterligare steg som är lämpliga för 
att driva utveckling mot energiplanens mål 

* Tar en gång per mandatperiod ställning till om energiplanen är aktuell eller skall revideras 

Nämnder och styrelser 

* Ansvarar för att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppfylla energiplanen 

* Ansvarar för att processen med att årligen utveckla handlingsplanen utifrån gjorda 
erfarenheter för att driva utvecklingen vidare 

Planerings- och utredningsenheten 

* Ansvarar för att kontroll och utvärdering av genomförda åtgärder utförs 

* Ansvarar för kontroll och utvärdering av åtgärder enligt planen 

* Har samordningsansvaret för att sådana åtgärder som involverar flera aktörer initieras 

Kommentar till ”Ansvarsfördelning” 

Att detaljerat beskriva ansvarsfördelningen för uppföljning är en bra metod för att tydligt visa 
vem som ska göra vad. Exakt hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan olika aktörer är givetvis 
upp till varje kommun. 
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INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING UTÖVER MÅL OCH ÅTGÄRDER 
Det finns ett stort antal nationella indikatorer som används för att jämföra 
kommuner med varandra. Bland annat används indikatorer i 
miljömålsuppföljningen23, Sveriges kommuner och landsting har tagit fram 
miljöindikatorer för att underlätta kommunernas arbete24 och 
Energimyndigheten har två uppsättningar indikatorer: en för nationell nivå25 och 
en som tagits fram inom programmet Uthållig kommun26.  I tabell 2 nedan finns 
en sammanställning av indikatorer som kan användas i energiplanering. Tabellen 
är mest relevant om man vill jämföra kommuner med varandra. Annars är 

giplanens mål.  rekommendationen att välja indikatorer som svarar upp mot ener

 Förslag på indikatorer fö i energiTabell 2.

Indikator 

r uppföljning 

Bakomliggande 
organisation 

planering. 

Data kan hämtas från 
(se även Lathund för 
inventering till 
energiplaner27) 

Energianvändning per invånare och 
sektor 

Sveriges kommuner 
och landsting 

SCB:s energibalanser 
eller 
Miljömålsportalen 

Körsträckor med bil per invån
och år 

are  Sveriges kommun
och landsting 

er  Miljömålsportalen 

Andel miljöbilar i kommunen  Energiplanering i 
Östergötland 

SIKA 

Specifik energianvändning i 
flerbostadshus 

Energimyndigheten 
(modifierad) 

Lokala data 

Total andel fossil energi  Energimyndigheten  SCBs energibalanser 
Andel förnybar energi (per sektor)  Sveriges kommuner 

och landsting 
SCBs energibalanser 

Producerad vindkraft i kommunen  Energimyndigheten 
(egentligen 
Självförsörjningsgrad) 

SCBs energibalanser, 
Vindforsk 

                                                             
23 http://www.miljomal.nu/Alla‐indikatorer/  

24 http://www.skl.se/web/Miljoindikatorer_Grona_nyckeltal.aspx  

25 http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/ 
Permanent/Static/0c31b75db3c44f34b6aa1280ce90989b/2129.pdf  

26 Indikatorhandboken var ännu inte officiellt publicerad vid lathundens publicering. Håll utkik på 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om‐oss/Var‐verksamhet/uthallig‐kommun/Om‐Uthallig‐
kommun/  

27 http://liu.diva‐portal.org/smash/get/diva2:232754/FULLTEXT01  

http://www.skl.se/web/Miljoindikatorer_Grona_nyckeltal.aspx
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/%20Permanent/Static/0c31b75db3c44f34b6aa1280ce90989b/2129.pdf
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/%20Permanent/Static/0c31b75db3c44f34b6aa1280ce90989b/2129.pdf
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/%20Permanent/Static/0c31b75db3c44f34b6aa1280ce90989b/2129.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/Om-Uthallig-kommun/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/Om-Uthallig-kommun/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/Om-Uthallig-kommun/
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:232754/FULLTEXT01
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:232754/FULLTEXT01
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:232754/FULLTEXT01
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Producerade biobränslen i 
kommunen 

Energimyndigheten 

rad) 
(egentligen 
Självförsörjningsg

Lokala data (kan 
änsas till 
iogas) 

behöva avgr
exempelvis b

Specifik energianvändning i 
kommunens lokaler 

Uthållig kommun  Lokala data 

Andel fossil energi för uppvärmning
av kommunens lokaler 

  Uthållig kommun  Lokala data 

Andel miljöbilar bland kommunens 
tjänstebilar 

Uthållig kommun  Lokala data 

Koldioxidutsläpp fördelat per sektor   (Energimyndigheten)  Beräknas från 
energibalans 

Svaveldioxidutsläpp fördelat pe
sektor  

r  (Energimyndigheten)  Beräknas från 
energibalans 

Kvaveoxidutsläpp fördelat per 
sektor 

(Energimyndigheten)  Beräknas från 
energibalans 

Partikelutsläpp fördelat per sektor  Energiplanering i 
Östergötland 

Beräknas från 
energibalans28 

  

REVIDERING AV ENERGIPLANEN 
Förutom uppföljning genom det årliga kommunbokslutet så ska energiplanen 
revideras en gång varje mandatperiod. Innan revideringen påbörjas ska en 
edömning göras om huruvida enbart planens handlingsprogram, innehållande 
ål och åtgärder, behöver revideras eller om en helt ny energiplan behövs. 

b
m

 

                                                             
28 Se bilaga 3 
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Bilaga 1. Handböcker för energiplanering och liknande 
arbete 
 

Lathund för inventering till energiplaner. Ivner, J. (2009) 

Den lathund som tagits fram under första fasen av Energiplanering i Östergötland 
är nu färdigställd och finns att ladda ner från Linköping University Electronic 
Press 

ttp://liu.diva‐portal.org/smash/get/diva2:232754/FULLTEXT01h  

 

Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner. 
Ivner, J. och Sonesson, M. (2010) 

Författarna till denna lathund har också arbetat med att ta fram verktyg för att 
underlätta miljöbedömning av energiplaner. Verktygen består av två delar. En 
Excel‐fil för beräkningar och en exempelsamling men beskrivningar av typiska 
åtgärder och deras miljöpåverkan. Excelfilen distribueras via författarna och 

nic Press: exempelsamlingen kan laddas ner från Linköping University Electro

1http://liu.diva‐portal.org/smash/get/diva2:306283/FULLTEXT0  

Till verktygen finns även en användarhandledning att ladda ner: 

http://liu.diva‐portal.org/smash/get/diva2:306288/FULLTEXT01 

 

Klimatkommunernas processguide. Klimatkommunerna. 

Klimatkommunerna har tagit fram en processguide för arbete med 
klimatstrategier. Guiden ger tips och goda råd för arbetet, steg för steg. 

ms.com/?page=page48f5eaee86921http://www.klimatkommunerna.infomac  

Processguiden uppdateras kontinuerligt. 

 

Uthållig kommuns handbok. Energimyndigheten.  

Handboken är framtagen för att underlätta för deltagarkommunerna att komma 
igång och fullfölja sina ambitioner på ett bra sätt. Handboken är indelad i två 
delar: 
 
Del 1 innefattar bl.a. att definiera vad man vill åstadkomma, att organisera sig 
ändamålsenligt, att prioritera lämpliga aktiviteter, och att genomföra 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:306288/FULLTEXT01
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aktiviteterna på ett bra sätt. 
 
Del 2 innehåller information för att komma igång med konkreta aktiviteter inom 
skilda temaområden.  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om‐oss/Var‐verksamhet/uthallig‐
kommun/handbok‐uthallig‐kommun/  

Handboken uppdateras kontinuerligt under programtiden. 

How to develop a sustainable energy action plan (SEAP) – A guidebook. 
(2010) 

Denna handbok är utgiven som en del i EU‐samarbetet Covenant of Mayors. En 
mycket omfattande guide till beräkningar av främst koldioxidutsläpp, men också 
en processguide med många matnyttiga tips. 

http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/seap_gl/docs/001_Complete_ver
sion.pdf  

Handbuch KREP 2000  Kommunale und Regionale Energiplanung, 
Joanneum Institut (2000) 

För den som kan läsa lite tyska kan denna informativa handbok från Österrikiska 
Joanneum Institut rekommenderas. Denna handbok tar upp energiplanering på 
både lokal och regional nivå. Den belyser också olika delar av kommuners 
verksamhet som påverkar energianvändningen som man kanske inte alltid tänker 
på, exempelvis hur man hanterar tursim.  

http://www.joanneum.at/de/fb1/ief/projekte/handbuch‐krep‐2000‐
kommunale‐und‐regionale‐energieplanung.html  

A Guidebook for Advanced Local Energy Planning. Jank, R. (ed). (2000)  

En handbok som bygger på ett program inom International Energy Agency. Tar 
upp allt från vad man bör tänka på när man riggar planeringsprocessen till hur 
man använder sig av avancerade optimeringsverktyg i planeringen. En ganska 

ning. teknisk handbok med fokus på verktygsanvänd

http://www.ecbcs.org/annexes/annex33.htm 

Det finns även en svensk handbok baserad på samma koncept som ALEP,  

Effektiv energiplanering för ett hållbart samhälle. Rydén, B. (2001)  

Kan köpas från Formas: 

http://www.formas.se/formas_shop/ItemView____1512.aspx?epslanguage=SV  

 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/uthallig-kommun/handbok-uthallig-kommun/
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/seap_gl/docs/001_Complete_version.pdf
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/seap_gl/docs/001_Complete_version.pdf
http://www.joanneum.at/de/fb1/ief/projekte/handbuch-krep-2000-kommunale-und-regionale-energieplanung.html
http://www.joanneum.at/de/fb1/ief/projekte/handbuch-krep-2000-kommunale-und-regionale-energieplanung.html
http://www.formas.se/formas_shop/ItemView____1512.aspx?epslanguage=SV
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MILENserien. Energimyndigheten 

Energimyndigheten har gett ut ett antal handböcker för energiplanering, bland 
annat MILEN‐serien från 1990‐talet och framåt. Böckerna finns att beställa från 
Energimyndighetens webbsida om kommunal energiplanering: 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om‐oss/Var‐verksamhet/Effektiv‐
energianvandning/Kommunal‐energiplanering/  

 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Effektiv-energianvandning/Kommunal-energiplanering/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Effektiv-energianvandning/Kommunal-energiplanering/
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Bilaga 2. Åtgärdsguide från projektet Energiplanering i 
stergötland Ö

 

Vi kan alla behöva en liten smula inspiration när vi arbetar med något så 
omfattande som en ny energiplan. Kanske gäller detta särskilt i arbetet med att 
hitta konkreta energi‐ och klimatåtgärder. I den här Åtgärdsguiden har vi därför 
samlat ett antal förslag på åtgärder som förhoppningsvis kan inspirera till nya 
tankar. 

Åtgärderna i guiden är hämtade från sex kommuner som alla deltar i det 
regionala projektet Energiplanering i Östergötland: Kinda, Söderköping, 
Vadstena, Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. Åtgärderna har vuxit fram genom 
ett antal workshops för kommunens politiker och tjänstemän, med stöd från 
Karin Westerberg och Mikael Sonesson, vid Linköpings universitet. Projektet ägs 
av Regionförbundet Östsam och i projektets referensgrupp ingår också 
Länsstyrelsen i Östergötland, Energikontoret i Östra Götaland och representanter 
rån regionens energirådgivare.  f

 

Eftersom planeringsprocessen fortfarande pågår i de sex kommunerna befinner 
sig de åtgärder som presenteras här fortfarande i ett utvecklingsstadium. Vi kan 
därför inte presentera några färdiga ”projektplaner” och det är inte heller säkert 
att alla åtgärderna kommer med i de färdiga energiplanerna – åtminstone inte i 
denna omgång. Se därför åtgärdsguiden som en lista över möjliga insatser i 
energi‐ och klimatarbetet. Vi hoppas och tror, att det arbete som dessa 
kommuner redan lagt ner, också kan inspirera andra till ett konkret energi‐ och 
klimatarbete. Vi sänder därför ett stort tack till de kommuner som bidragit med 
tgärdsförslag till guiden.  å

 

Åtgärdsförslagen i guiden är indelade i nio insatsområden: 

 Energiproduktion och energisystem: Här hittar du åtgärder som handlar 
om att utveckla ny energiproduktion, att skapa eller förändra energisystem 
eller att bygga samman energisystemen med andra försörjningssystem. 

 Planera, bygga och bo: Här hittar du åtgärdsförslag som berör fysisk och 
annan planering, byggande, förvaltning och boende. 

 Transporter och pendling: Här hittar du åtgärdsförslag som berör 
kollektivtrafik, bil‐, cykel‐, och gångtrafik samt väg‐, och tågnät m.m.  
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 Mat och klimat: Här hittar du åtgärdsförslag som berör kopplingen mellan 
energi‐ och klimatfrågor å ena sidan och mat, odling, djurhållning samt 
skolmat å den andra.  

 Turism och marknadsföring: Här hittar du åtgärdsförslag som handlar 
om hur klimat‐ och energiarbetet kan förstärka turismverksamheter och 
marknadsföringen av kommunen, men också hur dessa verksamheter kan 
förstärka klimat‐ och energiarbetet. 

 Grön IT och andra reglersystem: Här hittar du åtgärdsförslag som berör 
hur vi kan använda tekniska hjälpmedel av olika slag för att styra och 
reglera vår energianvändning. 

 Utbildning, kunskap och kompetens: Här hittar du åtgärdsförslag som 
berör skolan, intern‐ och extern utbildning, kunskapshöjande åtgärder och 
informationsinsatser. 

 Dialog och samverkan: Här hittar du åtgärdsförslag som fokuserar på att 
öka dialogen och samverkan mellan olika aktörer i energiarbetet. 

 Organisering, styrning och ledning: Här hittar du åtgärdsförslag som 
handlar om hur vi med hjälp av nya organisationsformer, ledningssystem, 
policys och upphandling kan samla och styra klimat‐ och energiarbetet. 

 

Där det är relevant är de nio insatsområdena i sin tur indelade i tre kategorier av 
åtgärder: 

 Åtgärder inom den egna verksamheten: Dessa åtgärder vänder sig (i 
första hand) till den egna personalen och den interna verksamheten i 
kommunen. 

 Åtgärder i lokalsamhället: Dessa åtgärder är tänkta att genomföras av 
kommunen eller i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. Syftet 
med åtgärderna är dock att informera om, inspirera till och skapa 
förutsättningar för ett mer energi‐ och klimatsmart vardagsliv för alla som 
bor eller verkar i kommunen. 

 Åtgärder i regionen: Dessa klimat‐ och energiåtgärder är åtgärder där 
kommunerna har sett ett behov av – eller en möjlighet att – samverka över 
kommungränserna på ett regionalt plan.  

 

Åtgärdsguiden är sammanställd av processledare Karin Westerberg som ett led i 
workshoparbetet inom projektet Energiplanering i Östergötland.  
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ENERGIPRODUKTION OCH ENERGISYSTEM: 

Här hittar du åtgärder som handlar om att utveckla ny energiproduktion, att 
skapa eller förändra energisystem eller att bygga samman energisystemen med 
andra försörjningssystem. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN: 
 Ställa om den egna fordonsflottan till biogasbilar eller andra former av 

miljöbilar och på så sätt bidra till en lokal efterfrågan på ”tankställen” för 
biogas, el o.s.v.  

 Slå samman eller arbeta parallellt med energiplan och avfallsplan, så att 
långsiktiga klimat‐, energi‐ och miljöfrågor integreras också i avfallsplanen. 
Detta kan vara extra viktigt för att skapa förutsättningar för 
biogasproduktion. 

 Gå från ord till handling i vinkraftsfrågan! Varför inte sätta upp målet att 
vara självförsörjande på el om 10 år? 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I LOKALSAMHÄLLET: 
 Genomföra särskilda insatser riktade mot lantbruket för att öppna upp för 

en diskussion kring biogasens potential. 

 Verka för ett eller flera tankställen för biogas, så att biogasen kan bli ett 
mer realistiskt alternativ för fler aktörer. 

 Genomföra föreläsningsserier, studiebesök eller utbildningar med hjälp av 
duktion. lokala och/eller regionala aktörer med erfarenhet från biogaspro

 Utveckla källsortering och andra system så att restprodukter för 
biogasproduktionen separeras och kan levereras på bästa sätt. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I REGIONEN: 
 Samverka kring förnyelsebar energi över kommungränserna. Möjliga 

samverkansområden är t.ex. vindkraft och biogas.  

 Driva biogas som en regional fråga i de olika relevanta samarbetsorganen 
som redan idag finns mellan kommuner. 
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PLANERA, BYGGA OCH BO: 

Här hittar du åtgärdsförslag som berör fysisk och annan planering, byggande, 
örvaltning och boende. f

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN: 
 Ge tydliga ägardirektiv till det egna bostadsbolaget kring energi‐ och 

klimatsmart byggande samt drift av lokaler och bostäder. Se till att budget‐ 
och ägardirektiv tillåter även sådana klimatåtgärder som inte är kortsiktigt 
kostnadseffektiva, men som är långsiktigt hållbara. 

 na. Konvertera bort all olja ur de kommunala fastigheterna och lokaler

 På längre sikt konvertera bort elen ur uppvärmningssystemen i de 
kommunala fastigheterna och lokalerna. 

 Energideklarera alla kommunägda hus energideklareras och skapa en 
 underhåll. energi‐ och klimathandlingsplan för fortsatt drift och

 Åtgärda klimatskalen i alla kommunens fastigheter. 

 Installera solceller eller använda andra solenergilösningar där så är 
möjligt.  

 Planera nya kommunala arbetsplatser så att de blir energi‐ och 
klimatsmarta. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I LOKALSAMHÄLLET: 
 Göra klimat‐ och energirelaterade frågor till en naturlig del av den fysiska 

planeringen och översiktplaneringen: uppvärmning, möjligheten att bygga 
”passivhus”, bättre gång‐ och cykelmöjligheter, kollektivtrafik och 
spårvägar. 

 Använda kommunens planeringsverktyg för att aktivt verka för t.ex. 
vindkraftsetablering på lämpliga platser. 

 Skapa en klimatsmart företagspark och/eller företagshotell. 

 Informera om och verka för att också andra aktörer konverterar bort oljan 
i sina fastigheter. 

 Informera om och verka för att också andra aktörer ser över sitt 
klimatskal. 
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 Ge någon form av rabatt (t.ex. på tomtpriset) till de som vill bygga 
energisnåla hus. 

 Arbeta med profilområden där vi bygger eller avsätter mark för byggandet 
av energismarta hus, t.ex. lågenergihus. 
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TRANSPORTER OCH PENDLING: 

Här hittar du åtgärdsförslag som berör kollektivtrafik, bil‐ cykel‐ och gångtrafik, 
vägnät m.m.  

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN: 
 Inventera resepolicys, bokningssystem, fordonspark (bilar, cyklar och 

övriga fordon) samt våra resor till och i tjänsten för att skapa en överblick 

över de interna resemönstren och deras miljöpåverkan. 

 Inventera de resor vi erbjuder andra (t.ex. färdtjänst, skolskjutsar) för att 

skapa överblick över situationen och underlag för klimatsmarta 

förändringar. 

 Skapa mätbara värden för kommunens samtliga transporter, även inköpta 

resor. 

 Ta fram och utveckla en intern resepolicy så att den ställer krav på 

klimatsmarta och miljöanpassade resor. 

 Se över och förändra kommunens fordonsflotta: skapa sammanhängande 

bilpooler och bokningssystem, ställa högre miljökrav vid inköp av nya 

motorfordon samt vid inköp av ”köpta resor/transporter” 

nda)  (Miljöstyrningsrådet har formulerat sådana krav som vi kan anvä

 Lägga till möjligheten att boka samåkning i kommunens interna 

bokningssystem genom att 1) kunna lägga in resor med egen bil, 2) kunna 

lägga in när och vart man ska åka och om man har plats för passagerare 

samt 3) lägga in en funktion där den som vill åka med kan ”boka in sig” i 

någon annans bil. 

 Införa ett system där man betalar för tiden man bokar en tjänstebil istället 

för den sträcka man kör. På så sätt skapas incitament för att utnyttja 
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organisationens bilpool effektivare än i dagsläget – och kanske välja bort 

bilen för kortare sträckor. 

 Att utveckla ett fullskaligt projekt med utbildning i sparsam körning för 

personal som reser mycket i tjänsten. 

 Skapa och/eller utveckla den egna cykelpoolen och tillgången till 

tjänstecyklar. Kombinera denna pool med elcyklar och cykelkärror. 

 Skapa leasingavtal som gör det möjligt för personal att leasa miljöbilar 

efter samma modell som leasing‐datorer. 

 I den mån det går planeras arbetstider och mötestider så att personal, 

folkvalda, besökare m.m. kan samåka, nyttja kollektivtrafiken eller använda 

Grön IT. 

 Anta en policy där den som kan gå eller cykla till arbetet (sträcka och 

förmåga) inte per automatik erbjuds en parkeringsplats.  

 Lyfta fram de verksamheter som redan genomfört reseinriktade projekt 

eller förändrat sitt beteende samt sprida deras goda exempel. 

 Genom olika aktiviteter – tävlingar, belöningssystem, rutiner – för att 

implementera ett mer miljövänligt resande ute i verksamheterna och i 

personalens pendling till och från arbetet. 

 Genomföra särskilda fokusprojekt kring ”den korta resan” till och i tjänsten 

och försöka överföra korta bilresor till gång eller cykel. 

 Genomföra ett särskilt projekt kring ”kollektivtrafik i tjänsten”, t.ex. genom 

att införa en resepolicy som anger när tjänsteresor ska genomföras med 

kollektivtrafik, ha god information om kollektivtrafiken i interna system, 

samt införskaffa ett antal ”tjänstebusskort som kan bokas/hämtas/lämnas 

i befintliga system för tjänsteresor. 
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 Genomföra ett särskilt projekt kring ”tjänstecykeln” genom att informera 

bättre och kanske genomföra tävlingar eller belöningskampanjer för de 

verksamheter som förändrar sitt resande mest. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I LOKALSAMHÄLLET: 
 Se över trafikplaneringen i översiktsplanen genom att använda vår 

översiktliga planering så att vi skapar goda förutsättningar för ett 

klimatsmart resande. 

 Stödja ändrade resvanor, t.ex. genom att: sätta upp vägvisare som visar det 

faktiska avståndet till populära platser i km eller gångtid, förändra 

parkeringsstrukturer, skapa bättre infrastrukturella förutsättningar för 

kollektivtrafik eller att starta kollektivtrafik i egen regi. 

 Ordna nya samåkningsplatser där pendlare (och andra) på ett enkelt sätt 

kan mötas för att samåka. 

 Skapa förutsättningar för ökad samåkning mellan pendlare inom och utom 

kommunen genom att skapa ett forum för samåkning på kommunens 

hemsida. 

 Att kunna erbjuda kommunens invånare en ”extern bilpool” av något slag 

och/eller att kunna använda kommunens fordon externt på kvällar och 

helger. 

 Uppdatera och höja prioriteringen av drift och underhåll av gång‐ och 

cykelvägar (t.ex. plogning, byte av lampor o.s.v.). 

 Skapa möjligheter att låna eller hyra cyklar för kortare resor i och omkring 

stadsmiljön (se t.ex. Köpenhamn och Stockholm) men också för längre 

sträckor och semesterresor. 
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 Informera om effekterna av att cykla eller gå i vardagen, t.ex. ekonomiska 

vinster, miljö‐ och klimatvinster och hälsovinster. Dessa effekter ska vara 

konkreta och lätta att ta till sig!  

 Införa ”bilfritt centrum” under perioder på prov för att utvärdera effekter 

och eventuellt permanent införande. 

 Genomföra en kampanj för att öka kollektivtrafikresandet, där inbitna 

bilister får pröva kollektivtrafiken tillsammans med vana ”mentorer”. 

 Genomföra riktade insatser för att minska de kortare resorna med, t.ex. 

genom ”gående skolbussar” eller kampanjer som ”utan bilen under milen”.  

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I REGIONEN: 
 Arbeta för att se över ”hela resan” för pendlare och få smidigare kollektiv 

arbetspendling i samverkan med andra kommuner. 

 Aktivt delta i regionens arbete med trafik‐ och kollektivtrafikplanering, 

t.ex. i planeringen av nya vägar/vägsträckningar och i planeringen av 

spårbunden kollektivtrafik. 

 Samverka kring de stora pendlingsstråken mellan kommunerna, så att där 

alltid finns goda kollektivtrafikalternativ. 

 Ta fram ett gemensamt, regionalt beräkningssystem där sträckor inom 

kollektivtrafiken kan beräknas i ”koldioxidvinster” och inte enbart i kronor 

och ören eller resenärstäthet. 
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MAT OCH KLIMAT: 

Här hittar du åtgärdsförslag som berör kopplingen mellan energi‐ och 
klimatfrågor å ena sidan och mat, odling, djurhållning samt skolmat å den andra.  

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN/LOKALSAMHÄLLET: 
 Skapa och kontinuerligt se över kommunens kostpolicy för att se hur 

strängare miljö‐ och klimatkrav kan ställas. Här handlar det t.ex. om att 

ställa krav på längden och formen av transporter, miljömärkningar, 

köttproduktionen och antal dagar som kött ska serveras m.m. 

 Undersöka hur de kommuner som infört stränga krav i sina kostpolicys har 

gått tillväga, särskilt i relation till Lagen om offentlig upphandling. Exempel 

på kommuner som på olika sätt har arbetat med ekologisk eller 

rlstad. närproducerad mat är: Malmö, Örebro, Värmdö, Kristianstad och Ka

 Genomföra riktade projekt kring svinn och matavfall. Här kan flera 

infallsvinklar vara aktuella. Dels kan det handla om temaveckor eller 

liknande där skolorna mäter svinnet och pratar om mat, klimat och miljö. 

Men det kan också handla om att på längre sikt ställa om systemen kring 

matresterna som t.ex. att få ta hem mat som inte äts upp, att införa fler 

fraktioner i källsorteringen för egen kompostering och/eller för 

biogasframställning. 

 Sätta samman ”kunskapspaket” för kostpersonal, lärare och elever kring 

relationen mellan mat, miljö och klimat och genomföra riktade 

utbildnings/försöksinsatser. 

 Skapa en profilskola där man på prov kan satsa hårdare på frågor kring 

Mat & klimat. 

 Stödja lokal klimat‐ och miljöanpassad matproduktion, t.ex. genom lokal 

”märkning”, genom att bygga upp grossist‐ eller transportkedjor eller 

genom att som kommun bli kund. 
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TURISM OCH MARKNADSFÖRING:  

Här hittar du åtgärdsförslag som handlar om hur klimat‐ och energiarbetet kan 
förstärka turismverksamheter och marknadsföringen av kommunen, men också 
ur dessa verksamheter kan förstärka klimat‐ och energiarbetet. h

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN/LOKALSAMHÄLLET: 
 Lyfta fram det egna arbetet med miljö‐, energi‐ och klimatfrågor som en del 

av kommunens marknadsföring och profilarbete 

 Arbete med symbolvärden och symbolprojekt inom energi‐ och 

klimatarbetet. Dessa kan skapa attraktivitet åt kommunen, men också 

fungera som inspirationskälla och ”innovationsfora” i kommunen. 

 Samverka med besöksnäringen för att skapa ”gröna” alternativ för 

besökare. 
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GRÖN IT OCH ANDRA REGLERSYSTEM: 

Här hittar du åtgärdsförslag som berör hur vi kan använda tekniska hjälpmedel 
av olika slag för att styra och reglera vår energianvändning 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN: 
 Arbeta med Grön IT t.ex. genom beteendestödjande mjukvara, 

energieffektiv hårdvara och genom att använda IT‐tekniken för t.ex. 

telefon‐ och videokonferenser. 

 Använda den egna datorn som konferensrum: dvs. använda den teknik vi 

redan har för att minska resandet och pappersanvändningen. För att detta 

ska fungera kan vi dels behöva se över personalens datorutrustning och 

dels informera och utbilda i hur vi effektivt använder våra datorer. 

 Alltid erbjuda olika former av IT‐baserade konferenser när vi bjuder in till 

möten samt tala om för våra samverkansparter att vi gärna löser 

konferenser och möten utan resor om det går. 

 Införa energieffektiv hårdvara och beteendestödjande mjukvara (som t.ex. 

stänger av datorer under natten eller gör att vi alltid skriver ut 

dubbelsidig). 

 Aktivt använda oss av energideklarationen för att kartlägga, samordna, 

finansiera, kvalitetssäkra och följa upp styrning och reglering. 

 . Finna nya styr‐ och reglersystem som effektiviserar vår energianvändning

 Införa någon form av ”verksamhetsnära” mätning och redovisning, så att 

verksamheterna får en bättre inblick i sin egen energianvändning och hur 

de kan förändra dem. 
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UTBILDNING, KUNSKAP OCH KOMPETENS: 

Här hittar du åtgärdsförslag som berör skolan, intern‐ och extern utbildning, 
kunskapshöjande åtgärder och informationsinsatser. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN: 
 Sätta samman ”kunskapspaket” både i form av material och i form av små 

utbildningar som riktar sig till personalen och som kan ”turnera” runt i 

kommunens egna verksamheter. Dessa kunskapspaket kan vara fristående 

eller utgöra delar av riktade projekt kanske framför allt kring teman som 

”Mat & klimat”, ”Klimatsmart på jobbet” och ”Eco‐driving”. 

 Inrätta särskilda utbildningar och informationsträffar för politiker för att 

öka kunskapen, kompetensen och diskussionen kring energi‐, klimat‐ och 

miljöfrågor. 

 Utveckla kommunens intranät så att det kan fungera som ett forum för 

energiarbetet i kommunen. 

 Tydligare samla och informera om den kunskap och de vägar till kunskap 

mmunen. inom energi‐ och klimatområdet som finns inom och utom ko

 Föra in energi‐ och klimatarbetet på Arbetsplatsmöten ute i 

organisationen. 

 Skapa förutsättningar för de egna verksamheter som använder våra 

fastigheter och lokaler att se och kunna påverka sin energianvändning. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I LOKALSAMHÄLLET: 
 Använda kommunens hemsida för att på ett tydligare och bättre sätt samla 

och sprida kommunens klimat‐ och energiarbete, visa upp goda exempel, 

samla råd och information samt erbjuda diskussionsforum. 
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 Skapa ett forum för ”energieldsjälarna” i kommunen (inom företag, 

organisationer m.m.) som kan träffas och byta idéer, genomföra projekt 

m.m. tillsammans. 

 Stödja och erbjuda information, råd och ”utbildningar” till medborgare, 

företagare och andra intressenter i lokalsamhället. Bidra till folkbildningen, 

t.ex. genom studiecirklar. 

 Att genomföra en obligatorisk introduktion till energi‐ och miljöfrågororna 

i varje klass i skolan. Skolan arbetar även däremellan med olika klimat‐ 

energi‐ och miljöaktiviteter. 

 Erbjuda information och utbildningar i frågor som berör klimatet, miljön 

och energin till vårdtagare inom kommunens verksamheter. 

 Arbeta med ett projekt kring ”Hela kedjan”. Ett sådant projekt ska ha som 

mål att beskriva och därmed också öka förtroendet för centrala energi‐ och 

klimatrelaterade processer och system som kommunen erbjuder. Detta 

kan handla om att på ett tydligt sätt visa hur t.ex. sop‐ eller 

vattenhanteringen ser ut i kommunen och vilka miljövinster dessa system 

har. Sådan information om ”Hela kedjan” kan också användas internt i den 

kommunala organisationen. 

 Arbeta med ett projekt kring ”Lev klimatsmart”. Detta kan utgöras av ett 

informationsmaterial och/eller kurser eller föreläsningar kring vardagliga 

aktiviteter som kan bidra till ett bättre klimat. Tipsen ska vara konkreta, 

praktiskt genomförbara och mätas i ”vinster” som är lätta att ta till sig som 

privatperson. Vinsterna kan dels handla om klimat‐ och miljöförbättringar, 

men också om ekonomiska vinster och vinster för hälsan. Ex. på tips kan 

vara att byta från att åka bil till jobbet till att gå eller cykla. 
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DIALOG OCH SAMVERKAN: 

Här hittar du åtgärdsförslag som fokuserar på att öka dialogen och samverkan 
mellan olika aktörer i energiarbetet. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I LOKALSAMHÄLLET: 
 Använda kommunens hemsida för att på ett tydligare och bättre sätt samla 

och sprida kommunens klimat‐ och energiarbete, visa upp goda exempel, 

samla råd och information samt erbjuda diskussionsforum. 

 Skapa ett forum för ”energieldsjälarna” i kommunen (inom företag, 

organisationer m.m.) som kan träffas och byta idéer, genomföra projekt 

m.m. tillsammans. 

 Verka som koordinator – som spindel i det lokala energinätet – för lokala 

aktörer och projekt. 

 Genomföra en dialogprocess kring visioner under temat ”XX‐bon och 

energin/klimatet: Hur lever vi och hur vill vi leva?”. 

 Genomföra dialogprocesser kring energi‐ och klimatfrågor när vi tar fram 

nya översikts‐ eller energiplaner.   

 Öka samverkan kring energi‐ och klimatfrågor med specifika 

nyckelaktörer, som det lokala näringslivet eller föreningslivet. 

 Genomföra bo‐ och byggardialog kring klimat‐ och energifrågor med 

privata bygg‐ och fastighetsbolag i kommunen. 
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för att understödja implementeringen av mer klimatsmarta vardagsrutiner

 Sprida och på olika sätt understödja implementeringen av nya energi‐ och 

klimatsmarta rutiner och policys ute i verksamheterna. 

ORGANISERING, STYRNING OCH LEDNING: 

Här hittar du åtgärdsförslag som handlar om hur vi med hjälp av nya 
organisationsformer, ledningssystem, policys och upphandling kan samla och 
styra klimat‐ och energiarbetet 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG INOM DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN: 
 Införa en tvärpolitisk energi‐ och klimatnämnd som ansvarar för och 

samordnar kommunens energi‐ och klimatarbete. 

 Utse personer inom varje verksamhet som har ett ”lokalt” energi‐ och 

klimatansvar. 

 Bygga upp ett lednings‐ och/eller budgetsystem som följer upp klimat‐ och 

energiarbetet och sätter det i relation till andra strategiska frågor i 

kommunen. 

 Utveckla och uppdatera ett system för inrapportering och analys av intern 

och lokal energistatestik. 

 Uppdaterade policys och rutiner: upphandlingspolicy, resepolicys m.m. 

behöver dels ses över så att effektiva energi‐ och klimatkrav ställs och dels 

kontinuerligt uppdateras. 

 Se över rutiner i vardagen (hur vi använder papper, hur vi sopsorterar, hur 

vi reglerar värme och ljus) och skapa policys för vårt vardagliga agerande, 

så att vi kan bli så energi‐ och miljösnåla som möjligt. 

 Införa uppföljningsmål kring energi‐ och klimatåtgärder i policys så att 

förändringar kan följas över åren. 

 Samla ihop och sprida ”tips på klimatsmarta rutiner” till verksamheterna 

. 
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 Inventering alla spännande klimat‐ och energiaktiviteter som redan pågår 

ute i verksamheterna för att skapa goda exempel och föra över projekt till 

andra verksamheter. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I REGIONEN: 
 Försöka skapa samsyn kring upphandlingsfrågor, miljö och klimat inom 

regionens gemensamma Upphandlingscenter. 
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