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Abstract 
The municipal of Oskarshamn is about to establish a new local environmental action strategy 
based on Sweden’s 16 environmental quality objectives. One of the highest prioritized 
objectives is Reduced climate impact which is achieved by reducing the emissions of 
greenhouse gases. Since energy consumption is responsible for 80 percent of the emissions, 
the local authorities need to focus the actions on conversion to renewable energy sources and 
to make the use of energy more effective. To be able to establish relevant local objectives to 
reduce the climate impact the municipal needs to get an estimation of how the energy is 
distributed between individuals, society sectors and different sources. Based on the local 
energy situation the municipal can take action to reduce the emissions of greenhouse gases by 
using some of the tools that they possess, such as community planning, environmental 
supervision, procurement and education. The municipals have free hands in respect of 
designing, framing and choosing different focus for their climate strategies. The municipals of 
Boxholm, Kristianstad, Luleå and Eskilstuna are in one way or the other working with the 
climate issue in a way that could inspire Oskarshamn when establishing a strategy for reduced 
climate change. 
 
 



 

  

Förord 
Detta examensarbete genomfördes under tio veckor våren 2008 vid Mälardalens Högskola, på 
uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamns kommun. Jag vill rikta ett stort tack till 
Bodil Liedberg Jönsson och Kerstin Åbinger på Samhällsbyggnadskontoret för möjligheten 
att få genomföra detta arbete och för bra synpunkter och stöd under arbetets gång. 
 
Tack, mina handledare Ann-Christin Olofsson på Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamn 
och Ingrid Sand på Mälardalens Högskola för ert engagemang, era värdefulla åsikter och nya 
synvinklar. 
 
Slutligen vill jag även tacka Josef Wårdsäter och Anders Selberg för att ni tog er tid att läsa 
och kommentera min rapport. 
 
Slutsatser och åsikter framförda i denna rapport är författarens egna ord och behöver inte 
nödvändigtvis sammanfalla med Oskarshamns kommuns. 
 
 
 



 

  

Sammanfattning 
Sveriges kommuner har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet med att uppnå de 16 svenska 
miljökvalitetsmålen. Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamns kommun har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att leda arbetet med att ta fram ett nytt miljöstrategiskt program för 
kommunen som ska vara baserat på de nationella miljökvalitetsmålen och Kalmar läns 
regionala miljömål. Bland de 16 nationella målen har regeringen pekat ut målet Begränsad 
klimatpåverkan som särskilt prioriterat och klimatfrågan tar också allt större plats i den 
allmänna samhällsdebatten. 
 
Syftet med arbetet är att sammanställa underlag inför upprättandet av miljöstrategiska mål för 
begränsad klimatpåverkan i Oskarshamns kommun. Underlaget innefattar sammanställning av 
befintliga, globala, nationella och regionala mål inom klimatområdet, kartläggning av 
klimatfrågans status i kommunen idag, redovisning av kommunens energianvändning, förslag 
på tillämpbara verktyg för att arbeta lokalt med klimatfrågan samt exemplifiering från fyra 
andra svenska kommuners klimatstrategier. Målet med arbetet är att underlaget ska kunna 
utgöra diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet med upprättade av lokala mål för klimatet. 
 
Det vägledande, nationella miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan innebär att 
halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som inte är farlig. Som främsta 
åtgärd måste effektiviseringar och konverteringar inom energisektorn ske eftersom denna 
sektor idag är orsak till 80 procent av växthusgasutsläppen. Klimatfrågan i Oskarshamns 
kommun har i dagsläget en ganska passiv ställning. Ett antal styrdokument som berör energi 
och/eller klimat finns men dessa har en svag förankring och/eller är i behov av revidering. 
Kommunen ska från och med 2008 delta i projektet ”Uthållig kommun” där kommunen med 
hjälp av Energimyndigheten ska upprätta ett handlingsprogram för uthållig energianvändning. 
Projektdeltagandet kommer att innebära en bra start för arbetet med kommunens 
klimatstrategi och även för arbetet med övriga målområden. 
 
Den totala energianvändningen i kommunen har sjunkit med ungefär 5 procent mellan 1990 
och 2006. Beräknat per individ hade kommunen år 2006 en väsentligt lägre energiförbrukning 
jämför med både Kalmar läns och rikets genomsnitt. Fossila bränslen är det klart dominerande 
energislaget i kommunen mycket på grund av transportsektorn som tillsammans med 
industrisektorn och hushållssektorn är de främsta energianvändarna i kommunen.  
 
För att minska utsläppen av växthusgaser finns ett flertal mycket användbara verktyg: Genom 
samhällsplanering, så som översiktsplanering, detaljplanering, trafikplanering, energi- och 
avfallsplanering, har kommunen stora möjligheter att minska de lokala växthusgasutsläppen. 
Genom miljötillsynen kan kommunen använda klimatmålen som plattform och genom 
rådgivning och taxesättning verka för effektiviserad och konverterad energianvändning hos 
verksamheter. Upphandling och utbildning är andra verktyg som kommunen kan använda för 
att ställa klimatkrav och för att öka förståelsen och engagemanget hos kommunanställda, 
näringsliv och allmänhet. 
 
Klimatstrategier kan utformas på olika sätt, ha olika inriktning eller omfatta olika målgrupper. 
Gemensamt för de flesta klimatstrategier är de fyra hörnstenarna: Inventera, sätt upp mål, 
genomför åtgärder, följ upp. Boxholms kommuns klimatstrategi utgör kommunens energiplan 
och är uppbyggd enligt den ”mall” som har använts av de flesta kommuner som besitter en 
klimatstrategi eller liknande. Kristianstads kommun har valt att integrera energiplan, 
transportstrategi, jordbruksstrategi och kommunikationsstrategi till en klimatstrategi som i sin 



 

  

tur är en del av det lokala miljömålsprogrammets delområde luft och energi. Luleå kommun 
har i sitt energiprogram valt att till stor del fokusera på tillvaratagande av spillenergi och 
energieffektiviseringar i industrier och bostäder, vilket kan vara ett intressant fokus för en 
industrikommun som Oskarshamn. 
 
Det finns goda förutsättningar för att arbeta framgångsrikt för minskade utsläpp av 
växthusgaser i oskarshamns kommun. Projektet Uthållig kommun kommer att innebära en bra 
start, inte bara för energi- och klimatarbetet utan även för arbetet med att bryta ner övriga 
nationella/regionala miljökvalitetsmål. Det är dock viktigt att inte bita sig fast allt för hårt i 
det lokala perspektivet när kommunen ska begränsa sina växthusgasutsläpp. Klimatåtgärder 
för att enbart gynna den egna kommunen bör inte ske på bekostnad av det verkliga resultatet, 
d.v.s. begränsad global klimatpåverkan. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamns kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
leda arbetet med upprättandet av ett nytt miljöstrategiskt program för kommunen, vilket ska 
komma att ersätta ”Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun 2001-2003”. Att arbeta 
fram miljöstrategiska mål kräver omfattande utredningar för att definiera vilka av de regionala 
målområdena som ska brytas ned på kommunal nivå och var, när och hur åtgärder ska 
genomföras för att de uppsatta målen ska uppnås.  
 
Sveriges kommuner har egentligen inget formellt miljömålsuppdrag, till skillnad från 
länsstyrelserna, utan det är i princip upp till respektive kommun att välja ambitionsnivå för det 
lokala miljömålsarbetet (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2008, s. 269). Dock har 
kommunerna lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och de har även 
flera betydelsefulla uppgifter i arbetet med att nå miljömålen, bland annat genom sitt 
myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i den egna 
kommunala verksamheten (Miljömålsportalen, 2008). Kommunerna har även flera viktiga 
roller i energipolitiken: de är offentliga aktörer som fastighetsägare, arbetsgivare och i vissa 
fall även ägare till ett energibolag. Genom möjligheten att styra energiresursplanering, 
energihushållning och energieffektivisering, förespråka förnybara energislag samt genom sin 
avfalls- och miljöplanering kan kommunen vara förebild för medborgare och näringsliv. 
Dessutom har kommunen en viktig roll i fråga om information, opinionsbildning och 
energirådgivning (Naturvårdsverket, 2008:a). 
 
Klimatförändringarna är ett av vår tids mest angelägna miljöproblem. Det har konstaterats att 
jordens klimat har blivit varmare och det går inte att utesluta att klimatförändringarna redan 
nu medför konsekvenser för ekosystem och samhällen. Det mesta av den globala 
uppvärmningen har ägt rum under senare delen av 1900-talet beror mycket sannolikt på 
människans utsläpp av växthusgaser. Den globala medeltemperaturen har höjts med drygt  
0,7 o C under de senaste 150 åren och den stiger för närvarande med 0,2 o C per årtionde 
(Klimatberedningen, 2008, s. 70). Bland de 16 nationella miljökvalitetsmålen så har 
regeringen pekat ut målområdet Begränsad klimatpåverkan som en prioriterad fråga och det 
är även en fråga som tar allt mer plats i samhällsdebatten.  
 
Klimatkommission Kalmar län uppmanade i sin slutrapport från 2007 att varje kommun i 
länet bör ta fram en politiskt förankrad strategi för energi- och klimatarbete under 2008-2010 
(Klimatkommission Kalmar län, 2007). I dagsläget saknas sammanställt underlag för att 
kunna upprätta egna miljöstrategiska mål inom klimatområdet i Oskarshamns kommun. 
Kommunens klimatmål kommer att ha sin utgångspunkt i Kalmar läns delmål inom området 
begränsad klimatpåverkan, dock vill kommunen utreda klimatpåverkan för den geografiska 
kommunen och den verksamhet som pågår inom dess gränser och baserat på det upprätta 
lokala klimatmål med största relevans och därmed genomslagskraft. 
 
Oskarshamns kommun vill med klimatstrategin, som en del av ett miljöstrategiskt program, ta 
sitt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att aktivt arbeta med en lokalt 
anpassad klimatstrategi kan kommunen i större utsträckning bidra till att länets regionala och 
Sveriges nationella klimatmål nås. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att, utifrån nationellt- och regionalt uppsatta mål och delmål 
inom området begränsad klimatpåverkan, sammanställa underlag inför upprättandet av 
miljöstrategiska mål för begränsad klimatpåverkan i Oskarshamns kommun. Underlaget 
innefattar kartläggning av klimatfrågans status i kommunen idag, redovisning och jämförelse 
av kommunens energianvändning fördelat per individ samt på olika sektorer. Utifrån 
kommunens och regionens befintliga arbete med klimatfrågor och avsikten med det nya 
strategiska klimatarbetet föreslås lämpliga verktyg att använda och exempel på olika 
utformning, innehåll och fokus i lokala klimatstrategier ges även.  
 
Målet med arbetet är att få igång det strategiska tänkandet i kommunen samt att arbetet ska 
kunna utgöra diskussionsunderlag för kommunens fortsatta arbete med upprättandet av 
miljöstrategiska mål med tillhörande handlingsplan (klimatstrategi) inom klimat- och 
energiområdet. 
 
1.3 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till studier kring det nationella miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan med tillhörande delmål. Arbete med övriga nationella miljömål som till viss 
del tangerar klimatmålet och som sannolikt kommer att ingå i Oskarshamns kommuns 
samlade miljöstrategiska program, berörs inte i denna studie. 
 
Redovisning av kommunens energianvändning och beskrivning av tillämpbara verktyg för 
minskad klimatpåverkan görs med huvudsaklig avsikt på minskad och konverterad 
energianvändning.  
 
Vid exemplifiering av utformning och innehåll i andra kommuners klimatstrategier är arbetet 
avgränsat till att innefatta fyra kommuner vars arbete på olika sätt kan vara inspirerande inför 
Oskarshamns upprättande av en klimatstrategi. 
 
Avsikten med rapporten är inte att ge en heltäckande bild av vare sig verktyg eller utformning 
av lokala strategier. Förhoppningen är snarare att innehållet ska stimulera till att se ytterligare 
möjligheter att genom en strategi för begränsad klimatpåverkan minska kommunens egna 
utsläpp av växthusgaser. 
 
1.4 Metod  
Metodiken som används för att uppnå studiens syfte är främst sammanställning av utredningar 
och rapporter kring nationellt, regionalt, och lokalt miljömålsarbete och klimatarbete. Detta 
för att identifiera riktlinjer, prognoser, lokala framgångsfaktorer, lämpliga verktyg m.m. för 
Oskarshamns kommun att ta hänsyn till vid framtagandet av en strategi för begränsad 
klimatpåverkan. Som huvudsakliga källor används material från regering, centrala, regionala 
och lokala myndigheter samt information från nätverk för lokalt energi- och klimatarbete. 
 
För att redovisa Oskarshamns kommuns energianvändning används befintlig statistik från 
Statistiska centralbyrån (SCB) för åren 1990 till 2006. Även för jämförelser med övriga 
kommuner i länet samt rikets genomsnittliga värden används statistik från SCB. 
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De fyra kommuner vars lokala energi- och klimatstrategier eller motsvarande presenteras i 
studien valdes ut genom att, via kommuners hemsidor, studera upplägg, innehåll och 
överensstämmelse med Oskarshamns kommuns förutsättningar och avsikter med 
klimatstrategin. 
 

2 Energi och klimat går hand i hand 
 
Energin är av avgörande betydelse i våra liv. Vi är beroende av den för bland annat 
transporter, för att värma upp våra hem under vintern, kyla ner dem under sommaren och 
driva våra fabriker, jordbruk och kontor. Men tillgången på fossila bränslen är begränsad och 
samtidigt en betydande orsak till växthuseffekten, främst genom den koldioxid som bildas vid 
förbränning av fossila bränslen (Europa, 2008:a). Närmare bestämt står energi för 80 % av 
utsläppen av växthusgaser inom EU (Europa, 2008:b). Globalt väntas efterfrågan på energi 
tredubblas till år 2050 och en stor utmaning ligger i att både klara av att minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser och samtidigt tillgodose en globalt starkt ökad efterfrågan på energi. 
Att åstadkomma en effektiv energianvändning och att utveckla förnybara energikällor är 
avgörande för att nå det nationella miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan 
(Miljömålsrådet, 2008 s. 26). Ingen aktör kan frigöra sig från energifrågan. 
 
Utmaningen är tydlig. Med en effektiviserad och konverterad energianvändning som främsta 
åtgärd måste utsläppen av växthusgaser stabiliseras på en nivå som inte ger skadliga effekter 
på människor och natur (Miljödepartementet, 2008). Nedan redovisas de sex huvudsakliga 
växthusgaserna, deras ursprung, uppvärmningspotential samt hur stor del de olika gaserna 
representerar av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige. 
 
Tabell 2.1. Redovisning av de främsta växthusgaserna, deras huvudsakliga källa samt uppvärmningspotential 
(Naturvårdsverket, 2008). 

Växthusgas Huvudsaklig antropogen 
källa 

Uppvärmningspotential 
(CO2-ekvivalenter)1 

Koldioxid, CO2 
Förbränning av fossila 
bränslen 1 

Metan, CH4 
Boskap, avfallsdeponier, 
vägtrafik, förbränning 21 

Dikväveoxid, N2O Jordbruk, förbränning av 
fossila- och biobränslen 310 

Ofullständigt 
halogenerade 
fluorkarboner, HFC 134a 

Aluminiumframställning 1300 

Fullständigt halogenerade 
fluorkarboner, PFC(CF4) 

Läckage från kylskåp och 
luftkonditioneringar, 
värmepumpar 

6500 

Svavelhexafluorid, SF6 
Läckage från tyngre 
elektronisk utrustning 23900 

                                                 
1 Koldioxidekvivalent – Mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma 
klimatpåverkan; utsläpp av t.ex. 1 kg metan motsvarar utsläpp av 21 kg koldioxid i påverkansgrad (Regeringen, 
2008). 
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Olika gasers andel av svenska växthusgasutsläpp
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Figur 2.2. De fyra främsta växthusgasernas andel av det totala svenska växthusgasutsläppet (Naturvårdsverket, 
2008). 
 
2.1 Globala, nationella och regionala klimatmål 
 
2.1.1 Globala 
FN: s ramkonvention om klimatförändringar, Klimatkonventionen, och tillhörande protokoll, 
Kyotoprotokollet, utgör basen för det internationella samarbetet inom klimatområdet. 
Klimatkonventionen trädde i kraft 1994 och Kyotoprotokollet 2005. I dag är 191 länder parter 
till konventionen medan protokollet hittills har undertecknats av drygt 176 länder 
(Klimatberedningen, 2008, s.79). Klimatkonventionen innehåller, förutom ett övergripande 
mål för den globala klimatpolitiken, ett antal övergripande principer för det internationella 
klimatarbetet. Bland dessa principer nämns att industriländerna, som svarar för huvuddelen av 
de historiska utsläppen av växthusgaser, ska ta ledningen i det globala arbetet och arbeta för 
nationellt minskade utsläpp. De industriländer som har undertecknat Kyotoprotokollet har 
därmed åtagit sig att gemensamt minska utsläppen av växthusgaser med fem procent under 
perioden 2008-2012. Med hjälp av de redskap som Kyotoprotokollet tillhandahåller kan 
utsläppsreduktionen ske på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt (Klimatberedningen, 2008, 
s.77).  
 
 
Klimatkonventionens övergripande mål 

Stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären på en nivå som 
förebygger farlig mänsklig inverkan på klimatsystemet. En sådan  
stabiliseringsnivå bör nås inom en tidsram som tillåter ekosystemen  
att anpassa sig, som inte hotar livsmedelsproduktionen och som  
möjliggör fortsatt ekonomisk utveckling på ett hållbart sätt. 
 
Kyotoprotokollets åtagande 

Industriländernas nettoutsläpp av de sex viktigaste växthusgaserna  
ska under perioden 2008-2012 i genomsnitt minska med drygt fem 
procent jämfört med 1990-års nivå. 
Figur 2.1.1.1. Sammanställning av globala mål för minskad klimatpåverkan 
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2.1.2 Europeiska 
EU har en pådrivande roll i det internationella klimatarbetet och sedan 1996 vägleder det så 
kallade tvågradersmålet medlemsstaternas klimatarbete. Tvågradersmålet innebär att den 
globala medeltemperaturökningen ska begränsas till 2o C jämfört med förindustriell tid. EU: s 
medlemsstater har dessutom inom ramen för Kyotoprotokollet åtagit sig att under perioden 
2008-2012 minska utsläppen av växthusgaser med åtta procent jämfört med 1990-års nivå 
(Klimatberedningen, 2008, s. 140). Medlemsstaternas individuella åtaganden har bestämts 
genom så kallad bördesfördelning, där vissa medlemsländer har åtagit sig större minskningar 
än andra (Klimatberedningen, 2008, s.78).  
 
EU har även antagit ett mer långsiktigt mål i klimatpolitiken som innebär att halterna av 
växthusgaser i atmosfären år 2020, ska vara 30 procent lägre än 1990-års halter. Detta 
förutsatt andra industriländer utanför EU förbinder sig till att göra jämförbara minskningar 
(Klimatberedningen, 2008, s. 79). För att uppnå klimatmålen inom EU har bland annat ett 
program för hållbar utveckling, ett program mot klimatförändringar och en omfattande energi- 
och klimathandlingsplan antagits (Klimatberedningen, 2008, s.140). 
 
EU har även en handlingsplan för 2007-2012 som syftar till att minska energiförbrukningen 
med 20 % fram till 2020. Planen omfattar åtgärder bland annat för att förbättra produkters, 
byggnaders och tjänsters energiprestanda, göra produktionen och distributionen av energi 
effektivare och för att minska transporternas andel i energiförbrukningen (Europa, 2008:c). 
 
 
Tvågradersmålet 

Den globala medeltemperaturökningen ska begränsas till 2o C jämfört  
med förindustriell tid. 

EU: s åtagande enligt Kyotoprotokollet 

EU: s medlemsländer ska som ett medelvärde för perioden 2008-2012 
minska utsläppen av växthusgaser med åtta procent jämfört med  
1990-års nivå. 
 
Långsiktigt mål 

Utsläppen av växthusgaser till atmosfären ska år 2020 vara  
30 procent lägre än 1990-års nivå. 
 
Mål om minskad energiförbrukning 

Inverka på förbrukning och försörjning så att besparingar med 20 %  
av den årliga förbrukningen av primärenergi kan uppnås till 2020. 
 
Mål om förnybar energi 

Andelen förnybar energi ska vara 20 % av den allmänna energimixen 
i EU 2020. 
 
Figur 2.1.2.1. Sammanställning av europeiska mål för minskad klimatpåverkan. 
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2.1.3 Nationella 
Det nuvarande nationella miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan utgår från behovet av 
att begränsa klimateffekterna som det uttrycks i FN: s klimatkonvention (Klimatberedningen, 
2008, s. 201) och utgör huvudmålet för Sveriges klimatstrategi (Naturvårdsverket, 2006, s.7). 
Målet om begränsad klimatpåverkan ska vara uppnått senast 2050. Som ett delmål, och som 
åtagande enligt Kyotoprotokollet baserat på EU: s interna bördesfördelning, ska Sverige 
begränsa växthusgasutsläppen så att de ökar med högst fyra procent som medelvärde för 
perioden 2008–2012 jämfört med 1990 års nivå (Klimatberedningen, 2008, s.203). Dock har 
Sverige beslutat att åta sig en högre målsättning som innebär att de svenska utsläppen, som ett 
medelvärde för perioden 2008–2012, ska vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990 
Klimatberedningen, 2008, s. 79). Sveriges riksdag har även antagit ett långsiktigt mål för 
vindkraften som ett viktigt steg i energipolitiken. Målet innebär att den svenska vindkraften 
årligen ska byggas ut med 10 TWh (Virgin, 2000). 
 
 
Nationellt miljökvalitetsmål: begränsad klimatpåverkan  
(generationsmål 2050) 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN: s  
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  
Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den  
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs  
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.  
 
Delmål 2008-2012, utsläpp av växthusgaser 

De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde för 
perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år  
1990. Utsläppen skall räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta 
de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet. Delmålet skall  
uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla 
mekanismer. 
 
Långsiktigt mål för vindkraften 
Utbyggnad av vindkraften med 10 TWh per år. 
 
Figur 2.1.3.1. Sammanställning av nationella mål för minskad klimatpåverkan. 
 
2.1.3.1 Framtidsutsikt 
Svenska miljömålsrådet har bedömt det som mycket svårt att nå miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan. För att klara målet behöver de globala utsläppen av växthusgaser 
nå sin kulmen senast om 10–15 år. Därefter bör de halveras till år 2050 och vid slutet av 
seklet vara nära noll. Men utsläppen har ökat med 70 % de senaste 35 åren och bedöms öka 
ännu snabbare kommande 20–30 år om inga ytterligare åtgärder genomförs. Däremot bedöms 
det svenska delmålet om 4 procents utsläppsminskningar under perioden 2008-2012 att nås 
utan ytterligare åtgärder. De svenska utsläppen har sjunkit och Sverige är ett av få länder i 
världen som kan redovisa en avtagande trend för de nationella utsläppen av växthusgaser 
(Miljömålsrådet, 2008, s. 88-89).  
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Klimatmål från 2003: 
Utsläpp av växthusgaser (2010) 
Utsläppen av växthusgaser (beräknat som 
koldioxidekvivalenter) ska reduceras med 
15 % från 1990 till år 2010. (Regionaliserat 
mål) 
 
Utsläpp av fossil koldioxid (2050) 

På sikt (2050) bör inget nettoutsläpp av 
fossil koldioxid ske från Kalmar län. 

Figur 2.1.4.1. Kalmar läns mål för minskad 
klimatpåverkan från 2003 (Länsstyrelsen i Kalmar 
län, 2007). 

2.1.4 Regionala 
Varje länsstyrelse har till uppgift att regionalisera de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Med 
regionalisering avses anpassning, precisering och konkretisering av målen till de 
förutsättningar som finns på den regionala nivån (Miljömålsportalen, 2008:c). På detta sätt 
verkar länsstyrelserna för de nationella miljökvalitetsmålens genomslag i den regionala och 
lokala samhällsplaneringen. 
 
Sedan 2006 har länsstyrelserna också i uppgift att bidra till energiomställningen på regional 
nivå. Länsstyrelserna ska verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra med insatser för 
att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft samt främja energihushållning. 
Länsstyrelserna ska också ta tillvara på möjligheterna att samordna och utnyttja synergier 
mellan miljömålsarbete, regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete och arbete för 
energiomställning (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2008, s.273).  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län är i pågående arbete med ett nytt förslag på regionala miljömål 
som ska komma att ersätta det regionala miljömålsprogrammet från 2003. Fokus vid 
framtagandet av 2003 års regionala miljömål låg på miljöaspekter som var särskilt viktiga för 
länet eller frågor där länet bedömde sig ha ett särskilt ansvar att göra verkningsfulla insatser. 
Detta innebar att odlingslandskapet och vattenfrågor särskilt lyftes fram eftersom länets 
odlingslandskap innehåller betydande värden ur både nationellt och internationellt perspektiv, 
och närheten till Östersjön innebär både möjligheter och ett ansvar att förbättra havsmiljön 
(Länsstyrelsen i Kalmar län, 2003). 
 
Den regionala miljömålsstrukturen måste följa den nationella i det att varje nationellt delmål 
måste ha en motsvarighet på regional nivå. Antingen ett identiskt formulerat mål eller ett 
regionaliserat mål.  I länsstyrelsens förslag på nya regionala miljömål har klimatfrågan fått ett 
större utrymme i form av fler länsegna delmål inom området begränsad klimatpåverkan. Med 
länsegna mål menas att målet inte har någon nationell motsvarighet utan målet är framtaget 
helt efter regionalt tycke (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2008). Nedan redovisas Kalmar läns 
regionala miljömål inom området begränsad klimatpåverkan från 2003 samt länsstyrelsens 
förslag på nya regionala klimatmål för länet. 
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Förslag på nya klimatmål:   
Vindkraftsproducerad el (2015)   
Senast år 2015 skall 0,5 TWh av  
elproduktionen i Kalmar län komma från 
vindkraft. (Länseget mål)  
 
Biobränsleenergi (2015)  
Biobränslebaserad energi som andel av  
bruttotillförseln av energi i Kalmar län ska öka  
från ca 55 % år 2004 till 65 % år 2015.  
(Länseget mål)  
 
Solenergi (2015)  
Bruttotillförseln av solenergi i Kalmar län ska  
öka från ca 1,5 MWh år 2004 till 5 MWh år  
2015. (Länseget mål) 
 
Utsläpp av växthusgaser (2010/2020)  
I Kalmar län ska utsläppen av växthusgaser,  
beräknat som koldioxidekvivalenter, reduceras  
med 15 procentenheter från 1990 till år 2010,  
och med ytterligare 35 procentenheter till år  
2020 i Kalmar län. (Regionaliserat mål) 
 
 
Figur 2.1.4.2. Sammanställning av Kalmar läns förslag på nya mål för minskad klimatpåverkan. 
 
 
2.1.4.1 Framtidsutsikt 
Länsstyrelsen i Kalmar län genomförde en utvärdering av länets miljötillstånd 2007 d.v.s. en 
bedömning av möjligheten att nå de regionala miljömålen. Bedömningen utgick från de 
regionala miljömålen från 2003.  
 
Länets utsläpp av växthusgaser är i princip oförändrade sedan 1990. De utsläppsminskningar 
som uppnåtts genom konvertering till biobränslen har antagligen ätits upp av en ökad andel 
transporter. Bedömningen av klimattillståndet 2007 var att målet om växthusgaser (2010) är 
mycket svårt att uppnå utifrån dåvarande situation (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2007).  
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3 Oskarshamns kommun bidrar också till 
växthuseffekten 
 
3.1 Om kommunen 
Även Oskarshamns kommun, med sina omkring 26 300 invånare, bidrar likt alla andra 
kommuner till den ökade växthuseffekten. Både som geografisk yta och som kommunal 
organisation bidrar Oskarshamns kommun främst genom energianvändning men även genom 
bland annat utsläpp av metangas från avfallsdeponier och jordbruk. 
 
Kommunen är belägen vid ostkusten i Småland, omgiven av kommunerna Mönsterås, 
Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Kommunens geografiska yta är 1054 
kvadratkilometer varav knappt 87 procent utgörs av skogsmark, knappt 4 procent av odlad 
åkermark och drygt 1 procent av bebyggelse (Oskarshamns kommun, 2008:a). 
 
Centralorten Oskarshamn är en industristad med en omfattande mekanisk industri där 
arbetsplatser som bland annat Scania, kärnkraftverket OKG, SAFT AB (batteritillverkning) 
och Liljeholmens stearinfabrik AB kan nämnas. Även verkstadsindustrin är utbredd såväl i 
tätorten som i kommunens ytterområden. De flesta arbetstillfällena i kommunen finns inom 
tillverkning och utvinning, vård och omsorg samt handel och kommunikation (SCB – 
kommunfakta, 2007). Oskarshamn är också en viktig hamnstad med bland annat färjetrafik till 
Gotland och omfattande godstrafik både nationellt och internationellt (Oskarshamns kommun, 
2008:b). 
 
Kommunens "Utvecklingsprogram för lokal tillväxt 2005 - 2007 med utblick mot 2010-talet" 
har följande inriktningsmål: 

 Ett starkt varumärke 
 En stabil befolkningstillväxt 
 Ett bättre företagsklimat 
 Ett ökat nyföretagande 
 En levande landsbygd 

(Oskarshamns kommun, 2008:c)  
 
Oskarshamns kommun marknadsför sig som ”Kommunen med energi”, en slogan som är mer 
förankrad inom den kommunala organisationen än inom den geografiska kommunen, 
inklusive näringsliv och invånare. Devisen har inga direkta associationer till 
energianvändning, energibesparingar etc. (Karlsson, 2008) utan knyter huvudsakligen an till 
”kraft, ljus, värme, sol, hav och framåtanda hos energiska kommuninvånare” (Oskarshamns 
kommun, 2008:d). Dock finns en stor energikompetens inom kommunen i och med 
kärnkraftsverket OKG:s och forskningsplattformen SKB:s närvaro, kommunens värdskap för 
energikommissionen i Union of the Baltic City samt en stor andel energirelaterade företag 
(Karlsson, 2008). Med denna energikompetens är kommunen ytterligare berättigad till sin 
devis ”Kommunen med energi”. 



 

11 
 

 

 
Figur 3.1.1. Oskarshamns kommun och dess geografiska läge i Sverige respektive Kalmar län. 

 
3.2 Klimatfrågans status i kommunen idag 
 
I praktiken har alla kommuner redan åtminstone början till en energi- och klimatstrategi, även 
om den inte finns samlad till ett särskilt dokument. Den kan finnas spridd/gömd i de befintliga 
planer, policydokument, strategiskt betydelsefulla beslut och liknande dokument som berör 
området hållbar utveckling. En kartläggning av denna början till energi- och klimatstrategi ger 
en bild av hur kommunen hittills har behandlat området, vilka redan befintliga mål det går att 
bygga vidare på, och om innehållet är konsekvent (Energimyndigheten, 2008:b). 
 
För att ge en överblick av klimatfrågans status i den kommunen idag beskrivs nedan områden 
inom den kommunala planeringen och aktiviteten där Oskarshamn kommun beaktar 
klimatfrågan idag.  
 
3.2.1 Styrdokument  
 
3.2.1.1 Energiplan och avfallsplan  

Enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska varje kommun ha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi som ska vara antagen av 
kommunfullmäktige. År 2004 upprättade Energikontor Sydost en kommunal energiplan på 
uppdrag av kommunen vars syfte var att ge Oskarshamns kommun stöd att minska och 
effektivisera energianvändningen och att ställa om energisystemen till hållbara energikällor.  
Det övergripande målet är 30 % av all energianvändning (uppvärmning, transporter och 
elanvändning) till år 2010 ska vara förnybar (baserat på Klimatpolicy 2003, se nedan). Till år 
2050 är målet för all verksamhet inom Oskarshamns kommuns gränser att ha en 
fossilbränslefri energianvändning. De åtgärdsmål som anges i planen är ett destillat av de mål 
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som redan finns formulerade i andra styrdokument som finns i kommunen, bland annat 
klimatpolicy 2003 och Lokal Agenda 21 från 1998 (Oskarshamns kommun, 2004).  
 
Det ska i varje kommun enligt Miljöbalkens (SFS 1998:808) 15 kap finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om hantering av avfall i kommunen och en 
avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet (Oskarshamns kommun, 
2008:f).  
 
Den nuvarande avfallsplanen i kommunen sträckte sig till 2001 och arbete pågår därför med 
en ny avfallsplan som ska komma att ersätta den gamla. I den gamla avfallsplanen satsades 
det mycket resurser på att öka återvinningen. Till följd av detta har det kunnat konstateras att 
den sammanlagda mängden deponerat hushållsavfall har minskat, vilket är positivt ur 
energisynpunkt. På de platser där hushållsavfall och annat organiskt avfall tidigare deponerats 
skedde tidigare uppsamling av den bildade metangasen. Metangasen samlades upp och 
användes för energiproduktion som räckte till cirka 700 lägenheter. Gasproduktionen 
minskade dock med åren på grund av minskade mängder hushållsavfall (Oskarshamns 
kommun, 2001). Idag är det inte längre tillåtet av att deponera hushållsavfall och inget 
omhändertagande av deponigaser sker därför heller längre.  
 
I den kommande avfallsplanen diskuteras även möjligheten att samla in matavfall separat från 
hushåll och verksamheter för biogasutvinning, dock är behandlingsfrågan ännu inte löst 
(Boberg, 2008). 
 
3.2.1.2 Fysisk planering 

Kommunens översiktsplan ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- 
och vattenområden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
ska även redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer 
(Boverket, 2008). De flesta kommuner tar också upp sina miljöstrategiska mål i 
översiktsplanen, ofta i visions- och strategidelen eller bland de övergripande målen eller 
allmänna intressena. Mer konkret inriktning med koppling till miljömålen handlar ofta om 
bebyggelseutformning, lokalisering, VA-frågor och grönområden. 
 
I Oskarshamns kommuns översiktsplan (ÖP 2000) som antogs 2003 har kommunens 
Miljöskyddsprogram 2001-2003 ingått som underlagsmaterial. Översiktsplanen är tänkt att 
fungera som ett instrument för att hjälpa till med miljömålsuppfyllnaden. I ÖP 2000 anges 
inte vilka av kommunens olika insatser som ska bidra till uppfyllnaden av vilket/vilka 
miljömål, dock anges en insats som kan kopplas till målet om begränsad klimatpåverkan och 
en insats som kan kopplas till hantering av konsekvenser av eventuella framtida 
klimatförändringar:  
 

 Samhällsbyggnadskontoret ska verka för att förnyelsebar energi används bland annat 
genom att ansökningar om biovärmeanläggningar, vindkraft, solfångare m.m. prövas i 
en positiv anda. 

 
 Samhällsbyggnadskontoret ska genom detaljplaner och bygglovsprövning verka för att 

nya bostäder vid Östersjön byggs på en marknivå minst två meter över havsytans 
normala vattenstånd. Och att översvämningsrisken beaktas vid lokaliseringsprövning 
av ny bebyggelse vid sjöar och åar (Oskarshamns kommun, 2008:e). 
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Arbetet med att aktualitetspröva översiktsplanen kommer att pågå under de närmsta åren och 
tanken är att kommunens kommande miljöstrategiska program ska vävas in i översiktsplanen i 
större utsträckning. Lokala miljömål ska bland annat i högre utsträckning beaktas i 
geografiska utvecklingsområden genom att miljökonsekvensbeskrivningar genomförs i de fall 
ett ingrepp i hög grad anses motverka ett eller flera miljömål. De lokala miljömålen kommer 
alltså beaktas i översiktsplaneringen i större grad men med det inte sagt att målen ska vara 
styrande. 
 
Oskarshamns kommun har nyligen även beviljats statliga medel för att ta fram ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen som ska innehålla riktlinjer för framtida planering av 
vindkraftetablering på såväl småskalig som storskalig nivå (Wårdsäter, 2008). 
  
3.2.1.3 Klimatpolicy och resepolicy 

Våren 2003 antog Oskarshamns kommunstyrelse en klimatpolicy i syfte att ge kommunen 
stöd att minska och effektivisera energianvändningen och att ställa om energisystemen till 
hållbara energikällor. Målet med policyn var att 30 procent av all energianvändning skulle 
vara förnybar 2010. Ett antal punkter med åtaganden och åtgärder i policyn beskrev hur målet 
skulle uppnås och för att klimatpolicyn skulle vara ett levande dokument skulle årlig 
uppföljning ske (Oskarshamns kommun, 2003). 
 
Dokumentet fick dessvärre aldrig någon förankring vare sig inom den kommunala 
verksamheten, hos näringslivet eller i privat verksamhet. Det saknades en uttalad 
ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder och uppföljning och den huvudsakliga 
avsikten med klimatpolicyn var att kommunen skulle ansöka om statligt bidrag för ett 
klimatinvesteringsprogram (Klimp) och var då i behov av klimatpolicyn för 
ansökningshandlingarna. 
 
Ett fåtal aktörer i den kommunala organisationen anser sig ha följt klimatpolicyn, dock är den 
okänd eller har karaktären av en skrivbordsprodukt för merparten.  
 
1996 beslutade kommunstyrelsen om en resepolicy med tillhörande reseguide för kommunens 
anställda. Huvudsyftet med policyn var att minska kommunens utgifter för resor och boende 
vid anställdas tjänsteuppdrag genom att bland annat välja det effektivaste och billigaste 
alternativet. Syftet var även att anställda ska ha miljön i åtanke vid val av färdsätt genom att 
exempelvis arrangera telefonkonferenser och välja transportmedel som är så lite miljöstörande 
som möjligt (Oskarshamns kommun, 1996). Resepolicyn är i behov av en revidering, främst 
eftersom den tillhörande reseguiden är helt inaktuell. 
 
3.2.2 Energikommission i Union of the Baltic Cities 
Union of the Baltic Cities (UBC) syftar till att utveckla samarbete och utbyte mellan de 
baltiska medlemsländerna med målet att aktivt bidra till den demokratiska, sociala, 
ekonomiska och miljövänliga utvecklingen av Östersjöregionen. För att uppnå detta mål 
bedriver UBC ett antal aktiviteter, bland annat anordnas projekt, seminarier och utbildningar 
för möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte städerna emellan (Union of the Baltic 
Cities, 2008). 
 
Unionen har 13 arbetande kommissioner där det mesta av arbetet sker. Var och en av 
kommissionerna leds av en eller två medlemsstäder. Oskarshamns kommun leder 
energikommissionen vars huvudsakliga syfte är att ur ett brett perspektiv bryta ned 
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energifrågan till ett lokalt perspektiv och peka ut ett antal fokusområden där 
energikommissionen kan ha stor påverkan. Bland annat bedriver kommissionen projekt för att 
minska den lokala elanvändningen och för att förbättra processer och energianvändning i 
kommunala reningsverk (Nova Högskolecentrum, 2008). 
 
3.2.3 Uthållig kommun 
Energimyndighetens satsning på projektet ”Uthållig kommun” syftar till att göra Sveriges 
kommuner uthålliga genom att ”använda energin som språngbräda”. Målet med projektet är 
att genom samverkan mellan kommuner, myndigheter och forskare skapa ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbara kommuner. Energimyndighetens mål med projektet är att 
hälften av landets kommuner ska vara uthålliga 2016. 
 
Med start 2008 deltar Oskarshamns kommun i det treåriga projektet tillsammans med 62 
andra kommuner i landet, däribland samtliga övriga kommuner i Kalmar län. Kommunens 
roll i projektet är att upprätta mål och genomföra en handlingsplan för omställning av det 
lokala energisystemet. Åtgärderna för att åstadkomma omställningen ska involvera 
kommunala verksamheter, lokalt näringsliv, organisationer och medborgare med 
målsättningen att energiperspektivet ska bli en integrerad del i samtliga av kommunens 
sektorer. 
 
Energimyndigheten trycker på vikten av att anpassa delprojekt och aktiviteter i 
handlingsprogrammet efter förutsättningarna i den egna kommunen och att programmet med 
fördel kan anpassas eller integreras i liknande pågående aktiviteter i kommunen 
(Energimyndigheten, 2008:b). Detta innebär att en möjlig väg för Oskarshamns kommun att 
gå är att integrera lokala mål för begränsad klimatpåverkan med lokala mål för omställning av 
energisystemet, i ett kombinerat strategiskt program. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2.3.1. En alternativ integration av energiplan och plan för ”Uthållig kommun” i en gemensam 
klimatstrategi. 
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3.3 Energianvändning  
Genom att redovisa kommunens energistatistik är det möjligt att se om någon sektor är 
överrepresenterad i kommunens klimatpåverkande energianvändning. Dessa sektorer bör 
sedan härledas till mer specifika drivkrafter så som särskilt energiförbrukande industrier, 
luckor i kollektivtrafiknätet. Det gäller att hitta problemkärnor, sakförhållanden som är av 
särskild vikt i kommunen (Länsstyrelsen i Skåne län, 2004). Genom att låta redovisningen av 
Oskarshamns kommuns energistatistik vara vägledande vid formulering av lokala klimatmål 
och åtgärdsprogram blir strategin relevant och arbetet kan ge tydligare mätbara resultat. 
 
Data till följande statistik är hämtad från SCB:s undersökningar, vilka primärt är avsedda för 
riksnivån. För enskilda kommuner är statistiken därför osäkrare. Större hopp eller oväntade 
avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data (t.ex. ej upptäckta 
rapporteringsfel), men kan också vara en hygglig beskrivning av hur det är. Statistiken bygger 
på bearbetning av underlag till officiell statistik. Uppgifterna kommer från huvudsakligen tre 
undersökningar: Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik, industrins årliga energianvändning 
samt kommuners redovisning av oljeleveranser. 
 
Ingående data för Oskarshamns kommun, till följande diagram, redovisas i bilaga 1. I de fall 
data för 2006 har saknats på grund av sekretess har data från 2004 använts. 
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Figur 3.3.1. Jämförelse av genomsnittlig energianvändning i kWh per invånare i Oskarshamns 

kommun, Kalmar län och riket. Interpolerade värden för1990-1995 samt 1995-2000. 
 
Figur 3.3.1 ovan redovisar den relativa energianvändningen per invånare i Oskarshamns 
kommun jämfört med förbrukningen per invånare i Kalmar län samt per invånare i riket. 
Oskarhamns kommun hade år 2006 en energianvändning på drygt 35 500 kWh per invånare. 
En siffra som är betydligt lägre än den genomsnittliga energianvändningen i länet respektive 
riket där siffran år 2006 låg på drygt 47 500 kWh per invånare för länet respektive 45 500 
kWh per invånare i riket. Energianvändningen i Oskarshamns kommun har dessutom minskat 
med ungefär 5 procent sedan 1990, till skillnad från länet och i riket där energianvändningen 
har ökat med nästan 10 procent sedan 1990. Skillnaderna i använd energi per invånare beror 
bland annat av olika industrier, transportbehov, klimat och effektivitet. Observera att 
slutsatser om utsläpp av koldioxid inte kan dras utifrån denna figur. Figuren redovisar endast 
energianvändning per invånare men inte fördelningen av energikällor. 
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Figur 3.3.2. Årsjämförelse av förhållandet mellan olika energislag i Oskarshamns kommun. 
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Figur 3.3.3. Fördelning av de fossila bränslenas användningsområden i Oskarshamns kommun, 2006. 

 
Figur 3.3.2 redovisar hur stor andel de olika energislagen: el-energi, fjärrvärme, trädbränsle 
och fossila bränslen utgör av den totala energianvändningen i Oskarshamns kommun. Den 
minskning av den totala energianvändningen med 5 procent som har skett mellan 1990 och 
2006 i Oskarshamns kommun verkar huvudsakligen utgöras av fossila bränslen. Däremot har 
användningen av el-energi och fjärrvärme ökat. 
 
Figur 3.3.3 redovisar fördelningen av de fossila bränslenas användningsområden i 
Oskarshamns kommun år 2006. Drygt 70 procent av den totala användningen av fossila 
bränslen är drivmedel till fordon och maskiner medan resterande knappa 30 procent utgörs av 
fossila bränslen för uppvärmning m.m. 
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Figur 3.3.4. Årsjämförelse av sektorers procentuella energianvändning i Oskarshamns kommun.  
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Figur 3.3.5. Fördelning av hushållens energianvändning i Oskarshamns kommun 2006. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Figur 3.3.6. Redovisning av ingående delsektorer i respektive sektor. 
 

Följande delsektorer ingår i sektorerna i figur x och figur x.: 

Hushåll: Flerbostadshus, småhus och fritidshus. 

Övriga tjänster: Elförsörjning av kontor, lager o dyl., gasförsörjning, 
ång- och hetvattenförsörjning, parti- och detaljhandeln, hotell- och 
restaurangverksamhet, post- och telekommunikation, bank- och 
försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning m.m. 

Transporter: kollektivtrafikverksamhet, järnvägstransporter. 

Offentlig verksamhet: Utbildning, forskning och utveckling, hälso- 
och sjukvård, sociala tjänster, sport, fritid, kultur, gatu- och 
vägbelysning, vattenverk, avfallshantering, avloppsrening och 
renhållning. 

Industri, byggverksamhet: tillverkningsindustri, mineralutvinning. 

Jordbruk, skogsbruk och fiske. 
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Hushållens energianvändning har minskat stadigt mellan 1990 och 2006, totalt sett med drygt 
40 procent. Av hushållens totala energianvändning förbrukades år 2006 70 procent av småhus 
och fritidshus och endast 30 procent av flerbostadshusen. 
 
Industrisektorn har ökat sin energianvändning med 60 procent mellan 1990 och 2006 medan 
transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 15 procent mellan 1990 och 2006. 
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Figur 3.3.7. Jämförelse av sektorers procentuella andel av energianvändningen i Oskarshamns kommun, 
Kalmar län och riket. 
 
Trots att Hushållen i Oskarshamns kommun har minskat sin energianvändning med cirka 40 
procent sedan 1990 så använde kommunens hushåll ungefär 5 procent mer energi jämfört med 
hushållen i Kalmar län respektive i riket under år 2006. Även energianvändningen i 
transportsektorn var under 2006 drygt 5 procent större än transportsektorn för länet respektive 
riket. 
 
Däremot är 2006 års energianvändning för industrisektorn cirka 13 procent lägre än 
industrisektorns energianvändning i länet respektive riket för samma år. Detta trots att 
industrisektorns energianvändning i Oskarshamns kommun har ökat med 60 % sedan 1990. 
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4 Viktiga verktyg för klimatstrategiskt arbete 
 
De åtgärder som kommunen måste genomföra för att minska sina utsläpp av växthusgaser 
handlar huvudsakligen om effektiviserad energianvändning och konvertering till 
förnyelsebara energikällor. Klimatkomission Kalmar län anger i sin slutrapport från 2007 att 
kommunernas insatser huvudsakligen bör vara fokuserade på fysisk planering, förvaltning av 
kommunala fastigheter, kommunala transporter, samverkan mellan kommun och näringsliv 
samt kunskaps- och informationsspridning (Klimatkomission Kalmar län, 2007).  
 
Nedan ges exempel på viktiga processer och verksamheter där klimatarbete och även arbete 
med andra miljöstrategiska mål kan integreras för att ge klimatfrågan och övriga miljöfrågor 
genomslagskraft. 
 
4.1 Samhällsplanering 
Kommunerna har med sitt planmonopol kontroll över ett av de viktigaste styrmedel som kan 
användas för att minska den lokala klimatpåverkan. Fysisk planering inklusive planer för 
transporter, energi, avfall och grönstruktur har inte bara stor betydelse för mål inom 
klimatområdet utan är av stor betydelse för arbetet mot i princip samtliga nationella 
miljökvalitetsmål. Genom verktyg så som översiktsplanering, detaljplanering, 
områdesbestämmelser, bygglov, miljöbedömningar, energi- och transportplaner m.m. kan 
kommunerna i hög grad styra den långsiktiga utvecklingen i den fysiska planeringen. 
Förutsättningar för att detta styrmedel ska fungera i klimatarbetet är att miljöintressena kan 
prioriteras när privata och allmänna intressen och samhällsfunktioner måste avvägas i 
planeringen. Generellt har miljöintresset varit svårt att hävda i kommunernas planprocesser 
där krav på transporter och olika typer av exploateringar ofta väger tyngre än miljöintressena 
(Miljömålsrådet, 2008, s. 66). 
  
Den fysiska planeringen är avgörande för om den samhällsstruktur som utvecklas kommer att 
möjliggöra ett resurs- och koldioxidsnålt samhälle eller förstärka fossilberoendet 
(Klimatberedningen, 2008, s. 268). Det finns stora möjligheter att begränsa utsläppen av 
koldioxid genom att bland annat lokalisera och utforma nya bebyggelseområden så att 
energikonsumtionen kan begränsas genom exempelvis gynnsamma vind- och solförhållanden.  
 
Kommunen kan även välja lokalisering som medger goda förbindelser med energisnåla 
transportmedel (cykel, kollektivtrafik) eller möjlighet till fjärrvärmeanslutning eller annat 
gemensamt uppvärmningssystem. Genom den kommunala energiplaneringen kan kommunen 
sätta upp mål om att satsa på energisystem med så låg inverkan på miljön som möjligt 
(Energimyndigheten, 2008:a) och det finns stora möjligheter för kommunen att reglera 
utsläppen av växthusgaser genom att styra energianvändningen åt rätt håll.  
 
4.2 Miljötillsyn 
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är verksamhetsutövare skyldiga att hushålla med råvaror 
och energi och att använda förnybara energikällor i första hand (2 kap 5 § MB). 
 
Den kommunala tillsynsmyndigheten har i viss mån möjlighet att påverka 
verksamhetsutövare att minska utsläppen av växthusgaser genom att använda de lokalt 
nedbrutna klimatmålen som plattform vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. 
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Målen kan knappast ha en så pass tungt styrande roll att det resulterar i tydliga krav på 
utsläppsbegränsningar (Klimatberedningen, 2008, s. 269), snarare kan tillsynsmyndigheten 
genom att skaffa sig en uppfattning om verksamhetens klimatpåverkan ge förslag på 
möjligheter till åtgärder för att minska påverkan. 
 
Miljösamverkan Skåne har tagit fasta på miljötillsynen som verktyg för en minskad 
klimatpåverkan i länet.  Miljösamverkan har tagit fram två handledningar för länets 
miljöinspektörer i syfte att underlätta en enhetlig och effektiv tillsyn av klimateffektiva 
transporter och energianvändning: 
 
Klimateffektiva transporter, som en del av verksamhetens egenkontroll, ska för 
verksamhetsutövaren vara ett löpande arbete som börjar med en beskrivning av person- och 
godstransporter i dagsläget (antal fordon, förbrukning av drivmedel m.m.). Därefter ska 
verksamheten med stöd och vägledning av tillsynsmyndigheten upprätta en plan för att 
minska den negativa klimatpåverkan från verksamhetens transporter. Tillsynsmyndigheten 
ska sedan genom den fortlöpande operativa tillsynen verka för att verksamhetsutövarnas 
klimateffektivisering av transporter ständigt utvecklas positivt (Miljösamverkan Skåne, 
2007:a). 
 
På samma sätt ska verksamhetsutövarnas energianvändning bli ett mål för miljöinspektörernas 
tillsyn. Verksamhetsutövarna ska upprätta en plan för sin energianvändning där målet är att 
minska miljöpåverkan från energianvändningen genom energibesparingar och byte av 
energikälla (Miljösamverkan Skåne, 2007:b) 
 
Intresse- och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har utvecklat en ny 
modell för tillsynstaxesättning inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsområdet som 
utgår ifrån en risk- och resursbedömning av verksamheterna. Tanken med modellen är att de 
verksamheter som utgör störst risk för miljön ska vara mål för de största tillsynsresurserna. 
Beslut om avgiftsklass görs genom att tillsynsmyndigheten gör en riskbedömning av 
verksamheten baserat på ett poängsystem, där användning av fossila bränslen för elenergi är 
en faktor som ger ett ökat risktal. Genom att verksamheten konverterar till el producerad av 
förnybara bränslen kan risktalet, och därmed verksamhetens tillsynsavgift sänkas. Modellen 
har framgångsrikt fångat merparten av landets kommuners intresse men har än så länge bara 
testats i ett fåtal pilotkommuner (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008:a). 
 
4.3 Upphandling 
60 procent av organisationerna i stat, kommun och landsting ställer miljökrav regelbundet vid 
upphandling. I en tredjedel av upphandlingarna är dock miljökraven formulerade på ett sådant 
sätt att de inte får några konsekvenser för vad som upphandlas. Detta tyder bland annat på 
bristande kunskap om hur man formulerar miljökrav. 
 
Att ställa miljökrav vid upphandling är ett diffust arbete som lämnar mycket arbete åt de 
enskilda kommunerna. Många menar att större framgång nås av de organisationer som väljer 
att under en avgränsad tid fokusera sitt arbete till ett begränsat antal produktgrupper. Genom 
att sätta upp så kallade konsumtionsmål för ett antal produkter kan arbetet konkretiseras och 
förenklas och uppföljning och utvärdering underlättas. Det är viktigt att börja med ett fåtal 
produktgrupper för att sedan bygga på handlingsplanen efter hand. Eftersom den 
huvudsakliga avsikten med dessa mål är att skapa engagemang bör kommunen i detta första 
skede prioritera enkelhet framför den allra största miljönyttan. Avsikten med 



 

21 
 

konsumtionsmålen är att underlätta för kommunen att påbörja arbetet med miljökrav vid 
upphandling. 
 
Lämpliga inledande områden för kommunen att ställa klimatkrav på är exempelvis 
upphandling elenergi (andel förnybar), personbilar (andel miljöbilar), belysning (andel 
lågenergilampor). I ett senare skede kan klimatkrav även ställas vid upphandling av 
exempelvis transporttjänster och tunga fordon. 
 
För att miljöanpassad offentlig upphandling ska få fullt genomslag i en kommun måste olika 
aktörer samverka: Lokalpolitikerna måste vilja köpa miljöanpassade produkter och tjänster 
samtidigt som verksamheten och upphandlaren måste kunna ställa relevanta miljökrav. För att 
få ledningens stöd är det viktigt att kunna påvisa nyttan av att ställa miljökrav och för att 
tjänstemän ska kunna ställa relevanta krav är det viktigt med utbildningsinsatser inom 
området (Naturvårdsverket, 2005). 
 
4.4 Utbildning och information med kommunens 
organisation som förebild 
 
Kunskapsuppbyggnad är centralt för att öka förståelsen för klimatproblematiken. Viljan att 
agera själv och för att öka acceptansen för nödvändiga åtgärder som kan krävas framöver 
kräver utbildning och information till samhället (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 
2008). Undersökningar har visat att den svenska allmänhetens engagemang och intresse för 
klimatfrågan ökade tydligt under 2007. Allmänheten anser att det är mycket viktigt att vi gör 
något åt klimatförändringarna och svenskarnas beredskap att reducera sina egna utsläpp av 
växthusgaser har ökat kraftigt. Dock önskas mer information om hur den enskilda individen 
kan minska sina utsläpp och här önskas nyheter i media som främsta informationskälla men 
även annonser hem i brevlådan från myndigheter och information på myndigheters 
webbplatser har stor efterfrågan (Naturvårdsverket, 2007). 
 
Kommunen är en stor arbetsgivare och de kommunala verksamheterna bidrar med en relativt 
stor del av de totala utsläppen av växthusgaser i den geografiska kommunen. Genom att se 
över energiförbrukning i kommunala lokaler och bostäder, tjänsteresor, transporter och inom 
ramen för upphandling och inköp ställa klimatkrav, kan kommunen minska utsläppen av 
växthusgaser avsevärt. Dessutom kan kommunens organisation dels genom att vara en 
föregångare och förebild i klimatarbetet och dels genom att marknadsföra en stark miljöprofil 
utåt, påverka och förändra attityder hos allmänhet och näringsliv (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2008:b). Att informera och utbilda kommunanställda och genom att ha klimat- och 
miljöfrågor som en integrerad del i skolundervisning, fortbildning m.m. bidrar till att öka 
intresset för klimatproblematiken som en framtidsfråga (Miljömålsrådet, 2008, s.65) 
 
Konsumtion och livsstil, till exempel resande och matvanor, spelar en mycket stor roll för 
individers energianvändning och klimatpåverkan. Alla medborgare behöver därför involveras. 
För att nå medborgarna och bidra till den beteendeförändring som krävs, kan kommunen 
anordna stora eller små medborgararrangemang för att peka på hur och inte endast att en 
förändring behöver göras (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008:b).  
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4.5 Samarbete och samverkan 
Arbetet med miljömålen är ett stort samverkansprojekt, och för att få effektivitet behövs en 
hög grad av samordning och samverkan (Miljömålsrådet, 2008, s. 50). De flesta kommuner 
samarbetar med länsstyrelserna i arbetet med miljömålen. Samarbete sker också med 
organisationer, med företag och lokalt näringsliv samt med regionala samverkansorgan. 
Jämfört med Agenda 21 har arbetet med miljömålen närmare koppling till organisation och 
ansvar (Miljömålsrådet, 2008, s.65) och det är viktigt att kommunen stödjer initiativ och 
aktörer som går före och hjälper till att sprida erfarenheter av effektiva och lönsamma 
lösningar vidare. Det behövs en bred och stegvis ansats för att tillvarata och utveckla de bästa 
lösningarna utifrån ekonomi, teknisk utveckling och andra miljö och samhällseffekter. I detta 
praktiska arbete behövs ett lärande och samspel mellan statliga myndigheter, kommunal och 
regional nivå, forskning, näringsliv med flera. 
 
Kommunen har även mycket att vinna på att delta i nätverk för lokalt- och regionalt 
klimatarbete där kommuner etc. utbyter kunskap och erfarenheter med varandra. Genom 
nätverken kan kommunen få inspiration och stöttning i frågor som kan upplevas som 
tungrodda att själv klara av. Exempel på den typen av nätverk är Klimatkommunerna, 
Sveriges ekokommuner och tidigare nämnda Uthållig kommun. 
 
Exempel på näringsliv där vikten av samarbete är av stor betydelse för uppfyllelsen av 
klimatmålet är transportföretag, handelns utbud av varor, fastighetsägare eller 
fastighetsförvaltare, energibolag med flera (Miljömålsrådet, 2008, s.71). 
 

5 Olika utformning på kommuners 
klimatstrategier 
 
Generellt anses det nationella klimatmålet och klimatstrategin ha skapat en grund för och gett 
ökad kraft och legitimitet åt det lokala klimatarbetet. Det klargör en nationell viljeinriktning 
och ger därigenom kommunerna något att förhålla sig till vilket ofta inspirerar kommunerna 
att formulera egna ambitiösare klimatmål (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2008, 
s.269). 
 
Syftet med en ta fram en klimatstrategi är att ta ett helhetsgrepp om klimatpåverkan på lokal 
nivå. Under framtagningsprocessen identifieras lämpliga metoder, åtgärder och investeringar 
som bidrar till minskad klimatpåverkan. En klimatstrategi kan ingå som en del av ett mer 
omfattande miljöprogram och den kan även anpassas så att den tillgodoser det lagstadgade 
kravet på en kommunal energiplan. 
 
Att arbeta efter en strategi innebär att långsiktigt och övergripande leda något i önskad 
riktning. Kommunen kan arbeta med klimatåtgärder utan en klimatstrategi men strategin ger 
struktur, effektivitet och helhetssyn i arbetet. 
 
En klimatstrategi kan var uppbyggd och utformad på flera olika sätt och den kan bestå av ett 
fristående handlingsprogram eller utgöra en del av en integrerad miljöstrategi eller liknande. 
Gemensamt för de flesta strategier är dock systematik med följande fyra hörnstenar som stöd 
(Klimatkommunerna, 2008):  
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Figur 5.1. De fyra hörnstenarna i strategiskt arbete. 

 
 
Inventeringssteget i klimatstrategin bör innehålla en redovisning av växthusgasutsläppen inom 
den egna kommunen och även en analys av hur kommunen kan minska dessa utsläpp. Baserat 
på inventeringen kan sedan relevanta och framför allt mätbara mål sättas upp för 
växthusgasutsläppen i kommunen (Klimatkommunerna, 2008). Kommunen kan då med fördel 
använda sig av miljöindikatorer eller nyckeltal som exempelvis koldioxidutsläpp per invånare 
och sektor, energiförbrukning per invånare och sektor, andel förnybar energi per sektor, antal 
bilar per 1000 invånare och andel miljöbilar, körsträckor per invånare och bil och antal 
resande i kollektivtrafik (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). 
 
I steg tre sker genomförande av de åtgärdsprogram som beslutats för att nå målen. En 
förutsättning för att åtgärderna genomförs är att ansvarig utförare utses och att tidsangivelse 
för de olika åtgärdernas genomförande är bestämt. Den sista av cykelns hörnstenar är 
uppföljning av åtgärdsprogrammet och med hjälp av indikatorerna/nyckeltalen få mätbara 
resultat (Klimatkommunerna, 2008). 
 
Nedan beskrivs fyra svenska kommuners nyligen upprättade klimatstrategier. Syftet med detta 
är att påvisa möjligheter till olika utformning, upplägg och integration med andra planer 
och/eller program samt att ge inspiration till projekt och åtgärder för att begränsa kommunens 
klimatpåverkan. 
 
5.1 Boxholms kommun – typexemplet 
Boxholms kommuns klimatstrategi (bilaga 2) ska utgöra kommunens energiplan. Gällande 
energiplan för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december 2002 och energi- och 
klimatstrategin ersätter denna plan. Arbetet med Klimatstrategin påbörjades hösten 2006 
genom att Boxholms kommun antogs till projektet Klimatcoachning – stöd till lokalt 
klimatarbete i små kommuner (Klimatkommunerna). Kommunstyrelsen fick det övergripande 
ansvaret för projektet och som ett första steg upprättades en intern organisation bestående av 
en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp. 
 
Dispositionen i Boxholms klimatstrategi är uppbyggd enligt Klimatkommunernas princip med 
fyra hörnstenar (se figur 5.1) och den ”mall” som samma nätverk förespråkar och är därför ett 

1. 
INVENTERA!

2. 
SÄTT UPP 

MÅL! 

3. 
GENOMFÖR 
ÅTGÄRDER! 

4. 
FÖLJ UPP! 

- Visionsmål – Vad strävar 
vi efter? 
- Effektmål – Vad ska 
uppnås? 
- Aktivitetsmål – Vad ska 
genomföras? 
- Processmål – Hur ska det 
genomföras? 

- Vilken klimatpåverkan 
har kommunen idag? 
- Underlag för mål. 

Projekt- eller 
processform? 

- Mät förbättringar. 
m.h.a. indikatorer 
- Utvärdera orsaker.  



 

24 
 

typexempel av den vanligast förekommande utformningen av svenska kommuners 
klimatstrategier.  
 
Strategin inleds av en bakgrundsbeskrivning som följs av en nulägesbeskrivning av 
kommunens energianvändning och energiförsörjning. Baserat på nulägesbeskrivningen har 
därefter lokala riktlinjer och effektmål tagits fram som följs av ett åtgärdsprogram med 
åtgärdsägare, indikator för måluppfyllnad, tidsangivelse etc. Slutligen i strategin anges hur 
uppföljning av arbetet ska ske. Åtgärdsprogrammet har inget särskilt fokus utan spänner över 
de flesta av de sektorer som SCB:s statistik över energianvändning behandlar (se figur 3.3.4). 
 
5.2 Kristianstads kommun – integrerat program 
Kristianstads kommuns klimatstrategi är en fördjupad del av kommunens arbete med lokala 
miljömål inom "begränsad klimatpåverkan". Klimatstrategin kan sammanfattas i följande 
huvudpunkter: 

• Energi ska användas effektivare.  
• El- och värmeproduktion skall baseras på förnyelsebara bränslen och andelen lokalt 

producerad energi ska öka.  
• Energikonsumtion i form av fossila bränslen för omvandling till elektricitet och värme 

ska ersättas av förnyelsebar energi, i första hand fjärrvärme där det är möjligt och i 
andra hand med lokalt tillförd bioenergi (pellets etc.)  

• Användningen av bensin och diesel för transporter ska minska genom dels successiv 
infasning av biogas producerad i Kristianstad dels låginblandning av inhemskt 
producerad etanol.  

• Det totala trafikarbetet och utsläppen av luftföroreningar ska minska, bl. a. genom väl 
fungerande kollektivtrafik och förändrade beteenden (exempelvis ökad cykeltrafik).  

• En större del av avfallets energiinnehåll ska tas tillvara, i första hand genom rötning 
till biogas och i andra hand genom förbränning (värme och el).  

• Mängden gödsel och andra grödor från jordbruket som används för biogasproduktion 
och som biobränsle ska öka.  

• Kunskapen om utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid, främst metan och 
lustgas, och möjligheter att minska dessa ska öka.  

• Kommunen ska genom information försöka att påverka andra intressenters energival 
och utsläpp av växthusgaser. 

  
Klimatstrategin består, utöver denna huvudstrategi, i dagsläget av fyra bilagor inom områdena 
energi, transporter, jordbruk och kommunikation. I förlängningen kommer strategin 
kompletteras med en avfallsplan. Bilagorna innehåller delmål och handlingsplaner för 
respektive delområde.  
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Figur 5.2.1. Schematisk figur över Kristianstads kommuns miljöarbete. 

 
5.3 Luleå kommun – omhändertagande av spillenergi 
När Luleå kommun gjorde sin kartläggning av energianvändningen i kommunen inför 
antagandet av sitt ”Energiprogram för en långsiktigt hållbar energiförsörjning” (bilaga 3) 
visade sig kommunens industrier vara de största energiförbrukarna med en stor andel fossila 
bränslen. Den största energikonsumenten i kommunen är Svenskt Stål AB (SSAB) som med 
sitt stora behov av kol för järnframställning utgör i stort sett hela industrisektorns 
energianvändning och dessutom ger verksamheten upphov till stora mängder spillenergi.  
 

 

 
Figur 5.3.1. Industrisektorns energianvändning och fördelningen mellan olika energislag i Luleå kommun. 
 
Sedan tidigare omhändertas blandgas från SSAB, som är en restprodukt från 
stålframställningen. Gasen levereras till kommunens två energibolag som i sin tur använder 
gasen för fjärrvärmeproduktion. Den mängd gas som årligen omhändertas motsvarar ungefär 
2000 GWh. Eftersom kommunen redan har erfarenhet av omfattande tillvaratagande av 
spillvärme så är detta en åtgärd som väger tungt i både bostads- och verksamhetssektorn i 
åtgärdsplanen i det nya energiprogrammet. Kommunen ska verka för utbyggnad av 
fjärrvärmenätet så att de hus som i dagsläget värms upp med direktverkande el kan konvertera 
sin uppvärmning till fjärrvärme producerad av SSAB:s blandgas. Kommunen ska även vid 
tillsyn av verksamheter informera om möjligheterna till att tillvarata den egna spillenergin.  
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I övrigt ska kommunen vidta åtgärder för att inom samtliga sektorer (bostäder, verksamheter, 
transporter, kommunens verksamheter) hushålla med energi, effektivisera 
energianvändningen och öka andelen förnybar energi. 
 
5.4 Eskilstuna kommun – innovativa klimatåtgärder 
Eskilstuna kommun har en energiplan för 2006-2008. Kommunen ska dock revidera och 
utveckla planen i samband med deltagandet i Uthållig kommun i samma etapp som 
Oskarshamns kommun. Arbete med klimatfrågan har pågått under en längre tid i kommunen 
och nyligen upprättades en sammanställning i punktform över klimatåtgärder som kommunen 
har genomfört eller som planeras. Syftet med att redovisa Eskilstunas sammanställning i 
denna rapport är främst att ge inspiration till olika klimatanknutna projekt och åtgärder 
eftersom många innovativa och varierande idéer, främst inom transport- och 
informationsområdena har genomförts eller planeras i kommunen. 
 
Transporter 

Kollektivtrafik 
 Eskilstuna-MaTs – program för miljöanpassat transportsystem 
 14 biogasbussar i stadstrafiken, ytterligare 10 stycken till år 2010 
 Nya busslinjer, bättre hållplatser 
 Gratis buss för ungdomar och seniorer 
 Samordning av linjetrafik, skolskjutsar och färdtjänst 
 Förstudie om spårbilar  
 Förbättringar för Svealandsbanan  

 
Cykeltrafik 

 Projektet Gå och cykla till skolan (2005- 2008)  
 Cykelstaden Eskilstuna, treårigt projekt (2002-2004)  
 Vägvisningsskyltar för cyklister  
 Cykelparkeringar byggs ut  
 Cykelgarage vid Resecentrum  
 Luftpumpar vid Fristadstorget och Resecentrum  
 Cykelkarta (uppdaterad)  
 Cykelsäkerhetskampanjer  
 Cykla till jobbet-kampanjer  
 120 kilometer gång- och cykelvägar, byggs ut efterhand  
 Projektet Cykelverkstan i Skiftinge  
 Eskilstuna Årets Cykelstad år 2000  

 
Miljöanpassad biltrafik 

 Biogastankställe för allmänheten  
 Kommunal policy för miljöbilar  
 Ca 80 miljöbilar inom kommunkoncernen, ca 30 % andel  
 Gratis miljöbilsparkering (försöket kommer att avslutas)  
 Sparsam körning - utbildning för kommunpersonal  
 Utredning om samordning av hemtjänstens resor  
 Samåkningsprojekt (2005-2007)  
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Övrigt 
 Förtätning av staden för minskat transortbehov - princip i översiktplanen 
 Gående, cyklister och bussar prioriteras framför bilar i centrum 

  
Klimatrelaterad information 
 

 ATMOS – interaktiv klimatutställning (2006-2007) som över 5 000 elever har besökt. 
 I stan utan min bil – årligen sedan år 2000, bilfri dag 22 september, gratis buss med 

mera. 
 Europeiska Mobilitetsveckan – årligen sedan år 2004, utställningar, föreläsningar, 

miljöbilsutställning, Bondens marknad etc. 
 Närproducerad mat i Eskilstuna kommun och dess närhet, uppdaterad broschyr (2006). 
 Är du klimatsmart? – Tips hur du minskar din klimatpåverkan, informationsblad om 

hållbara resor (2006). 
 Gratis energirådgivning. 
 Gratis visningar av Al Gores film ”En obekväm sanning” (januari-februari 2007). 
 Klimatutställningen ”Klimat Ekonomi Politik” på Fristadstorget (januari 2007). 
 Klimatbok i julklapp till 75 politiker och tjänstemän (december 2007) - Mark Lynas 

”Sex grader”. 
 Klimatföreläsningar med Andreas Malm, Helen Johansson, Martin Hedberg och Pär 

Holmgren.  
 Seminarium ”Energieffektivisering i industri och fastighetsförvaltning – hållbart och 

lönsamt”.  
 Klimat workshop och klimatdag för kommunens politiker och personal.  
 Världsmiljödagen – tema Hållbar design (5 juni, 2008). 
 Matmässa – med klimatfokus (6 september, 2008). 
 Klimatinformation på eskilstuna.se > Miljö & hälsa.  

6 Diskussion 
 
I dagsläget ligger Oskarshamns kommuns energianvändning angivet i kWh per invånare en 
bra bit under genomsnittet för både Kalmar län och riket. Detta är dock ingen ursäkt att lägga 
ambitionerna för energi- och klimatfrågan på en lägre nivå eftersom denna statistik inte 
förtäljer hur stor andel av den använda energin som är av fossilt slag respektive hur stor andel 
som utgörs av förnybar energi. Det kommunala energibolaget Oskarshamn Energi AB 
använder i dagsläget 40 % fossila bränslen för sin energiförsörjning men i övrigt är fossila 
bränslen för energiombesörjning inte fullt kartlagd. Givetvis är en relativt låg 
energianvändning positivt ur energisynpunkt eftersom arbete med energi- och klimatfrågan 
inte enbart handlar om konvertering till förnybara bränslen utan till lika stor del om 
hushållning och effektivisering av energianvändningen.  
 
Förvisso minskar användningen av fossila bränslen i kommunen samtidigt som andelen 
trädbränsle och fjärrvärme har ökat något. Transportsektorns andel av den totala 
energianvändningen i Oskarshamns kommun har varit i princip lika stor sedan 1990 och står 
idag för 70 procent av användningen av fossila bränslen i kommunen. Transportsektorn är 
sedan länge väl känt för att vara den främst bidragande orsaken till den ökade 
växthuseffekten. Samtidigt är det även den svåraste sektorn att vidta åtgärder inom eftersom 
vårt samhälle är beroende av transporter på flera sätt så väl globalt som nationellt och lokalt. I 
synnerhet är transporterna, eller dess klimatpåverkande utsläpp svåra att begränsa från lokal 
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nivå. För att få genomgripande förändringar inom transportsektorn krävs ekonomiska och 
juridiska styrmedel d.v.s. verktyg kommunerna har ytterst liten möjlighet att arbeta med. Med 
det inte sagt att det är lönlöst att arbeta med transportsektorn på den lokala nivån. Eskilstuna 
kommun är ett exempel där transportfrågan drivs hårt genom tillfälliga och återkommande 
projekt, bland annat genom förbättringar av kollektivtrafiken och för att främja cykeltrafiken. 
 
Att hushållen har minskat sin energianvändning med 40 procent sedan 1990 beror troligen på 
stigande energipriser och ökad medvetenhet om nyttan med energibesparingsåtgärder. Det 
som dessutom inte gå att utläsa ur figur 3.3.4 och figur 3.3.5 är att hushållens 
koldioxidutsläpp kopplat till energianvändning generellt har minskat markant sedan 1990. 
Detta beror på konvertering från olja till fjärrvärme, biobränslen och bergvärme samt 
installationer av värmepumpar i hushållens uppvärmningssystem. Att småhus och fritidshus 
står för 70 procent av hushållssektorns energianvändning beror troligen på att de utgör en 
relativt stor del av det totala antalet hushåll och att enfamiljsbostäder generellt har ett större 
uppvärmningsbehov och större förbrukning av varmvatten och hushållsel. 
 
Industri- och byggsektorn i Oskarshamn har ökat sin energianvändning med ungefär 60 
procent sedan 1990. Dock anger SCB att statistiken för industrisektorns energianvändning 
inte är utformad för att redovisas på kommunal nivå utan enbart på nationell nivå. Det kan 
förekomma avsaknad av värden eller mätfel som är av ringa betydelse för redovisning på 
nationell nivå kan men som kan ge en helt annan bild av den enskilda kommunens resultat. 
Fluktuationerna i industrisektorns energistatistik för Oskarshamn kan delvis bero på 
statistikens brister dock finns säkerligen stora potential att effektivisera användningen av 
energi. De åtgärder som finns att tillgå för att effektivisera energianvändningen vidtas oftast 
inte fullt ut och de mest framträdande hindren för energieffektiviseringsarbetet relateras ofta 
till struktur och planering, kommunikation och energitekniska faktorer. De främsta 
drivkrafterna för energieffektivisering inom industrisektorn är oftast ekonomi, personligt 
intresse, krav eller konkurrens. Kommunen kan dels genom sin rådgivande roll i 
tillsynsarbetet och dels genom att erbjuda kommunens företag en väl fungerande 
energirådgivning uppmuntra och påvisa vinsterna med att se över verksamhetens 
energianvändning. Scanias verksamhet i Oskarshamn kommer i höst att byta oljeeldning mot 
fjärrvärme vilket kommer att innebära en minskning av koldioxidutsläppen med flera tusen 
ton per år. Förhoppningsvis kan detta stora framsteg fungera som en sporre för fler stora och 
små verksamheter att se över sin energianvändning. I exempelvis Luleå kommun tillvaratas 
idag stora mängder restgas från stålindustrin för fjärrvärmeproduktion och i Luleås nya 
energiprogram satsar kommunen på att motivera ytterligare industrier och bostäder till att 
omhänderta spillenergi. 
 
Det finns goda förutsättningar att i Oskarshamns kommun arbeta lokalt för att uppnå Kalmar 
läns klimatmål. Möjligheterna till etablering av vindkraft i kommunen ska utredas och i och 
med ett planerat nytt kraftvärmeverk i kommunen kommer andelen biobränsleproducerad 
energi öka samtidigt som och koldioxidutsläppen kommer att minska. Kommunens 
deltagande i Uthållig kommun kommer att innebära en bra start, dels på det klimatstrategiska 
arbetet och dels kommer metodiken i Uthållig kommun säkerligen kunna tillämpas till stor del 
i arbetet med de övriga nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Det är dock viktigt att inte bita sig fast allt för hårt i det lokala perspektivet när kommunen 
ska arbeta för minskade koldioxidutsläpp. Att arbeta för hårt för att lyfta den kommunala 
klimatstatistiken kan vara direkt kontraproduktivt för det globala klimathotet. Exempelvis kan 
anläggning av ett nytt kraftvärmeverk i en kommun ge en snabb ökning av koldioxidutsläppen 
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lokalt i kommunen. Om det nya värmeverket använder klimatmässigt bättre bränsle så som 
naturgas eller större andel biobränsle och dessutom ersätter energi från exempelvis ett 
koleldat kraftvärmeverk från Danmark eller Tyskland så är ju nettoeffekten trots allt positiv 
eftersom det ger en totalt sett global minskning av koldioxidutsläppen. Ett annat, i och för sig 
otänkbart exempel är om alla bensinmackar i en kommun skulle flyttas till grannkommunen. 
Detta skulle reducera koldioxidstatistiken i kommunen kraftigt medan grannkommunen skulle 
få motsvarande ökning av statistiken. Dock blir ju det nationella och globala bidraget 
oförändrat. Klimatåtgärder för att enbart gynna den egna kommunen bör alltså inte ske på 
bekostnad av det verkliga resultatet, d.v.s. begränsning av den globala klimatpåverkan.  
 
Oskarshamns kommun arbetar till viss del med energi- och klimatfrågan idag, dock inte på det 
strategiska sätt som till exempel arbetet i och med Uthållig kommun kommer att kräva. Det 
måste bli tydligare vad kommunen har för mål och avsikt med olika insatser. Vad vill 
kommunen exempelvis åstadkomma genom att vara energikommission i UBC? De befintliga 
dokumenten energiplan och klimatpolicy har ett bra innehåll men inget av dessa dokument är 
förankrade i kommunens verksamheter och energiplanen blev aldrig antagen av 
kommunfullmäktige. Dokumenten håller ändå så pass god kvalitet att de skulle kunna 
användas som underlag till den kommande klimatstrategin. Den kommunala avfallsplanen har 
viss betydelse för det lokala klimatarbetet, främst genom möjligheterna till källsortering och 
energiutvinning i form av biogasutvinning eller avfallsförbränning. Avfallsplanen har kanske 
ännu större betydelse för uppfyllnaden av andra svenska miljökvalitetsmål och kan därför 
mycket väl utgöra en integrerad del av det kommande miljöstrategiska programmet för 
Oskarshamns kommun. 
 
Fördelarna med att integrera flera planer/program/policys/strategier i ett och samma 
dokument är klart fler än nackdelarna. Ponera att Oskarshamns kommun i sitt kommande 
miljöstrategiska program kan formulera ett antal profilområden för hållbar utveckling som 
bygger på kommunens egna lokala initiativ och inte på nationella eller centrala mallar (se 
fig.5.2.1). För varje profilområde finns sedan en strategi (ny - upprättas eller befintlig - 
integreras) innehållandes delmål, åtgärdsprogram etc.  Eftersom allt arbete sker under samma 
paraply så strävar alla mot samma vision och arbetet blir mer konsekvent, lättare att följa upp 
och dokumentet får en mycket större tyngd. Det blir dessutom bara ett program att förankra i 
den kommunala organisationen d.v.s. bara ett styrdokument för miljön att hålla reda på för 
kommunens anställda. Den möjliga nackdelen skulle kunna vara att upprättandet av denna typ 
av sammanslaget program kräver en större resursinsats, särskilt om det finns flera, redan 
antagna, dokument som behöver ”passas in” i det miljöstrategiska programmet. 
 
Viljorna och prioriteringarna i kommunen spretar lite för mycket i dagsläget. Om hållbar 
utveckling är viktig i kommunen så måste alla vara överens om att höja frågans status. I 
kommunens utvecklingsprogram för lokal tillväxt finns inte en tillstymmelse till att 
kommunens samhällsutveckling ska vara miljömässigt hållbar. Om det miljöstrategiska 
programmet ska få tyngd och förankring i kommunen så bör hållbar utveckling åtminstone 
finnas med som ett mål för kommunens samhällsutveckling.  Nog för att attraktivitet må vara 
det främsta målet för Oskarshamns samhällsutveckling men exempelvis anser 76 procent av 
den svenska befolkningen att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att 
göra något åt klimatförändringarna. Miljöfrågan är viktig för svenskarna och att arbeta aktivt 
med miljömålen och marknadsföra en stark miljöprofil utåt bidrar till att öka kommunens 
attraktivitet. Genom att marknadsföra kommunens miljöprofil utåt är möjligheterna att vinna 
kommuninvånarnas engagemang dessutom större. I dagsläget går det exempelvis inte att hitta 
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något nämnt om Oskarshamns initiativ för hållbar utveckling (Miljöskyddsprogram 2001-
2003, Agenda 21, Klimatpolicy) på kommunens internetsida. 
 
Slutligen kan det inte påminnas en gång för mycket om de faktorer som gång på gång 
konstaterats vara de främsta bidragande orsakerna till ett lokalt framgångsrikt miljöarbete: ett 
aktivt politiskt initiativ för att möjliggöra resurstilldelning och för att ge arbetet status vilket 
underlättar förankringen bland kommunens anställda, näringsliv och kommuninvånare. För att 
få engagemang är det av stor vikt att involvera så många parter i kommunen som möjligt i ett 
tidigt skede av programuppbyggnaden. Detta för att öka engagemanget och känslan av 
delaktighet och förståelse för arbetet. 
 

7 Förslag till fortsatt arbete 
 

 Statistiken kan med fördel kompletteras med ytterligare data i form av den kommunala 
verksamhetens energianvändning, trafikdata (andel miljöbilar, pendlingstrafik, resande 
med kollektivtrafik etc.), uppgifter från Oskarshamn Energi AB m.m. 

 Räkna om kommunens energianvändning i koldioxidekvivalenter för att göra 
koldioxidutsläppen mätbara. 

 Upprättande av lokala visionsmål, effektmål, aktivitetsmål, processmål inom 
klimatområdet. 

 Upprättande av handlingsplan med beskrivning av åtgärder, huvudman, kostnad, 
indikator, datum då åtgärden ska vara genomförd, uppföljningstillfälle. 
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Statistik över Oskarshamns energianvändning 
 
Tabell: Energibalans (MWh) efter region, energibärare, kategori och tid 

Vald region: 0882 Oskarshamn  

Variabler  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Stenkol 9 Slutlig användning totalt 0 257 0 0 0 0 0 0 0 

2 Koks 9 Slutlig användning totalt 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bensin 9 Slutlig användning totalt 170315 180644 206086 200478 203924 199999 199275 166670 145588 

4 Diesel 9 Slutlig användning totalt 143978 105782 91870 98453 96261 84875 105691 115465 126175 

5 Eldningsolja 1 9 Slutlig användning totalt 189813 106262 150487 145326 103876 74729 65129 56841 50305 

6 Eldningsolja>1 9 Slutlig användning totalt 129705 100212 70119 66492 67627 47589 72038 41845 44766 

7 Gasol 9 Slutlig användning totalt 4464 5692 4817 6614 6563 6486 6485 .. .. 

8 Naturgas 9 Slutlig användning totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Torv 9 Slutlig användning totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Träbränsle 9 Slutlig användning totalt 59806 104213 45996 60643 52598 52372 38580 54763 .. 

11 Avlutar 9 Slutlig användning totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Avfall 9 Slutlig användning totalt 0 0 24 0 0 0 0 0 .. 

13 Övrigt 9 Slutlig användning totalt 0 0 19 0 0 0 0 0 .. 

14 Fjärrvärme 9 Slutlig användning totalt 43893 56160 63651 73302 91027 94409 96959 96377 94413 

15 Summa bränslen 9 Slutlig användning totalt 741979 659222 633069 651308 621876 560459 584157 .. 584054 

16 El-energi 9 Slutlig användning totalt 285225 309842 309696 339207 344187 334064 332717 346794 352101 

17 Total energi 9 Slutlig användning totalt 1027204 969063 942765 990515 966063 894522 916874 .. 936155 

 
   
Källa: SCB, www.scb.se 

BILAGA 1



 

 
 

 Tabell: Total energianvändning efter region, kategori och tid.Fördelning efter MWh, totalt och 
kWh/inv. 

Vald region: 0882 Oskarshamn  

Variabler  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MWh, totalt 9 Slutlig användning totalt 1027204 969063 942765 990515 966063 894522 916874 885240 936155 

MWh, totalt 9.1 Slutanv. Jordbruk,skogsbruk,fiske 9114 9272 8063 13735 17881 17443 17995 18215 19391 

MWh, totalt 9.2 Slutanv. Industri, byggverks. 179636 256667 198719 198447 232687 221459 261024 222514 285666 

MWh, totalt 9.3 Slutanv. Offentlig verksamhet 60792 41246 49920 57011 54838 54300 53363 47803 52563 

MWh, totalt 9.4 Slutanv. Transporter 304343 249771 302606 309599 287858 273028 288663 266993 254081 

MWh, totalt 9.5 Slutanv. Övriga tjänster 72141 80769 60733 87404 89217 75891 83989 93491 93287 

MWh, totalt 9.6 Slutanv. Hushåll 401178 331338 322724 324319 283583 252401 211840 236225 231168 

MWh, totalt 0 Folkmängd 27271 27211 26349 26213 26161 26253 26300 26247 26244 

kWh/inv 9 Slutlig användning totalt 37667 35613 35780 37787 36928 34073 34862 33727 35671 

kWh/inv 9.1 Slutanv. Jordbruk,skogsbruk,fiske 334 341 306 524 684 664 684 694 739 

kWh/inv 9.2 Slutanv. Industri, byggverks. 6587 9432 7542 7571 8894 8436 9925 8478 10885 

kWh/inv 9.3 Slutanv. Offentlig verksamhet 2229 1516 1895 2175 2096 2068 2029 1821 2003 

kWh/inv 9.4 Slutanv. Transporter 11160 9179 11485 11811 11003 10400 10976 10172 9681 

kWh/inv 9.5 Slutanv. Övriga tjänster 2645 2968 2305 3334 3410 2891 3194 3562 3555 

kWh/inv 9.6 Slutanv. Hushåll 14711 12177 12248 12372 10840 9614 8055 9000 8808 

kWh/inv 0 Folkmängd - - - - - - - - - 

 
   
Källa: SCB, www.scb.se 



 

 
 

Tabell: Energibalans (MWh) efter region, energibärare, kategori och tid 

Vald region: 0882 Oskarshamn  

Variabler  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

17 Total energi 9 Slutlig användning totalt 1027204 969063 942765 990515 966063 894522 916874 .. 936155 

17 Total energi 9.1 Slutanv. Jordbruk,skogsbruk,fiske 9114 9272 8063 13735 17881 17443 17995 .. .. 

17 Total energi 9.2 Slutanv. Industri, byggverks. 179636 256667 198719 198447 232687 221459 261024 .. .. 

17 Total energi 9.3 Slutanv. Offentlig verksamhet 60792 41246 49920 57011 54838 54300 53363 47803 52563 

17 Total energi 9.4 Slutanv. Transporter 304343 249771 302606 309599 287858 273028 288663 .. .. 

17 Total energi 9.5 Slutanv. Övriga tjänster 72141 80769 60733 87404 89217 75891 83989 93491 93287 

17 Total energi 9.6 Slutanv. Hushåll 401178 331338 322724 324319 283583 252401 211840 236225 231168 

 
 
Källa: SCB, www.scb.se 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Klimatstrategi och energiplan 
 

2008-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf § 9/2008 

BILAGA 2



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. 
Efter en sommar med extrem nederbörd, tappades 100 m3 vatten per sekund i 
vattenkraftverket att jämföra med en genomsnittlig nivå på 4 m3 per sekund. 
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Vision 
 

År 2050 bygger energianvändningen i Boxholm på principen för ett 
hållbart samhälle med god resurshushållning, hög andel förnybar 
energi och en trygg energiförsörjning. Utsläppen av växthusgaser 

från kommunen har nått en globalt hållbar nivå. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Syfte  
Den negativa klimatpåverkan, som utsläppen av växthusgaser till atmosfären ger upphov till, 
påverkar såväl Sverige och Europa som hela vår planet. Energi- och klimatfrågan är därför 
med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna som världen och Boxholms kommun 
står inför. Frågan har även en tydlig koppling till kommunikationer, sysselsättning och 
näringslivsutveckling. Det sätt som kommunen arbetar med energi- och klimatfrågor är därför 
av betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Boxholm kommun.  
 
Klimatstrategin ska utgöra kommunens energiplan. Gällande energiplan för Boxholm 
kommun antogs av kommunfullmäktige i december 2002 och energi- och klimatstrategin 
ersätter denna plan. Kommunfullmäktige beslutar om klimatstrategin, men för att nå en 
långsiktigt hållbar energiförsörjning måste alla invånare i kommunen på sikt involveras i 
klimatarbetet. 
 
Klimatstrategin innehåller bakgrundsinformation om kommunen och arbetet med att ta fram 
klimatstrategin samt nulägesbeskrivning, mål, åtgärder och information om hur kommunen 
skall arbeta med att följa upp strategin.  

1.2 Organisation av klimatarbetet 
Arbetet med Klimatstrategin påbörjades hösten 2006 genom att Boxholms kommun ansökte 
om deltagande i projektet Klimatcoachning – stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. 
Boxholms Kommun kom med i projektet och har därefter påbörjat arbetet med strategin. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för projektet och som ett första steg har en 
intern organisation bestående av en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp upprättats. 
Arbetsgruppen för klimatarbetet har bestått av sakkunniga personer från energi, hållbar 
utveckling och miljö- och hälsoskydd. Rådet för Hållbar Utveckling har fungerat som 
styrgrupp. Denna grupp har politisk förankring och består också av olika sakkunniga personer 
inom områden som bl.a. fastighetsförvaltning, gator, miljö och energi. I energigruppen, som 
fungerat som referensgrupp, finns representanter från det lokala näringslivet. Projektet 
påbörjades i samband med ett av klimatkommunerna anordnat uppstartsmöte i Falköping i 
februari 2007. Förslag till energi- och klimatstrategi har remitterats till kommunens nämnder 
och styrelser. 

1.3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 
Växthuseffekten innebär enkelt uttryckt att gaser i atmosfären håller kvar en del av den värme 
som utstrålas från jordytan. Atmosfärens naturliga växthuseffekt är en förutsättning för livet 
på jorden och utan den skulle det i medeltemperatur vara nästan 35 grader kallare vid jordytan 
än det är idag. Det som skiljer den klimatförändring vi idag upplever från denna naturliga 
effekt är att människans utsläpp förändrar atmosfärens kemi och därigenom förstärker 
växthuseffekten.  
 
Växthusgaser som vattenånga och koldioxid finns naturligt i jordens atmosfär. Gaserna 
hindrar inte solljuset från att nå ner till jordytan och där värma upp den, men de fångar 
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effektivt upp utgående värmestrålning och reflekterar värme tillbaka mot jorden. På detta sätt 
håller växthusgaserna kvar värmen kring jorden. 

De viktigaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Vattenånga omfattas dock inte i 
Kyotoprotokollet, som behandlar sex växthusgaser; koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikväveoxid (lustgas, N2O), fluorklorväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och 
svavelhexafluorid (SF6). För att kunna jämföra gaser räknar man om bidraget från varje 
enskild gas till den mängd koldioxid (så kallade ”koldioxidekvivalenter”) som har samma 
inverkan på klimatet. Förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas ger 
upphov till koldioxid som står för 80 procent av växthusgaserna. Övriga växthusgaser är mer 
potenta som växthusgaser men utsläppen är betydligt mindre än för koldioxid. Källorna från 
de andra växthusgaserna kommer främst från jordbruket (metan och lustgas), avfallsdeponier 
(metan), förbränning (lustgas) medan de fluorerade gaserna i huvudsak kommer från kyl- och 
frysutrustning, högspänningsbrytare och aluminiumproduktion.  

Halterna av flera växthusgaser ökar nu i atmosfären, främst på grund av vår förbränning av 
fossila bränslen. Ökade halter leder i sin tur till att växthuseffekten förstärks och jordens 
medeltemperatur stiger. 
 
I syfte att utvärdera den omfattande klimatrelaterade forskningen som pågår världen över har 
FN upprättat en klimatpanel (IPCC 2007), som består av närmare 2500 forskare. Panelen har 
enats om en bedömning avseende den mänskliga påverkan på klimatet samt vilka effekter 
denna kommer att få. I den fjärde utvärderingsrapporten som tagits fram våren 2007 framgår 
det att den globala medeltemperaturen ökat med i genomsnitt 0,74 grader Celsius de senaste 
100 åren. Under de tolv senaste åren har elva av de varmaste åren sedan 1850 inträffat. 
Panelen sammanfattar vidare att den globala ökningen av koldioxidhalten i första hand beror 
på utnyttjandet av fossila bränslen och ändrad markanvändning, medan ökningen av metan 
och dikväveoxid främst beror på jordbruket. 
 
I Sverige har växthusgasutsläppen minskat gradvis inom bostads- och servicesektorn sedan 
1990. Orsaken är övergången från uppvärmning med olja till fjärrvärme, värmepumpar och 
biobränslen. Även utsläppen från jordbruk och avfallsdeponier är på neråtgående. Inom 
jordbruket beror nedgången på minskat antal djur, inom avfallssektorn på uppsamling av gas 
ur deponierna och på att deponeringsförbud och deponiskatt har drivit fram en minskning av 
mängden deponerat material. Nedgångarna uppvägs dock till en del av en fortlöpande ökning 
av vägtrafikens utsläpp. Framför allt tilltar de tunga godstransporterna i omfattning. Även 
utsläppen från vissa industribranscher ökar. 

Klimatförändringen kan innebära en rad konsekvenser för Sveriges del. Effekter vi ser redan 
idag inkluderar algblomning och en ökad spridning av de fästingburna sjukdomarna TBE och 
Borrelia. Modelleringar av klimatet visar på en generell nederbördsökning i hela landet. Även 
antalet tillfällen med intensiv nederbörd bedöms öka. Mest ökar nederbörden i norra och 
västra Sverige. Ökad nederbörd och mer intensiva regnfall ökar risken för översvämningar 
vilket leder till att översvämningar blir vanligare längs kuster samt längs sjöar och vattendrag. 
Förändringar i nederbörd liksom ökad avdunstning kan leda till ökad sommartorka i södra 
Sverige.  
 
Globalt kan klimatförändringarna leda till ökade flyktingströmmar och fler konflikter kring 
naturresurser då ökenspridning, översvämningar och en minskad tillgång på dricksvatten från 
glaciärer kräver att fler människor ska överleva på krympande resurser.  
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1.4 Lagen om kommunal energiplanering 
En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen kan 
agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare eller 
som ägare till ett energibolag. Ett sätt att strategiskt påverka utvecklingen är att göra upp en 
energiplan.  
 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan 
för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastställs av 
kommunalfullmäktige. En klimatstrategi kan med fördel innefatta en energiplan och 
därigenom uppfylla lagens syfte. Det är viktigt att sätta upp mål för energiplaneringen och att 
målen konkretiseras i projekt och åtgärder. Ett annat mål med energiplanering är bättre 
ekonomi i kommunen som en effekt av bl.a. effektivisieringsåtgärder. 
 
Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i 
såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. Genom en miljöanalys görs en bedömning av 
hur miljön, hälsan och hushållningen kommer att påverkas av olika åtgärder eller 
energisystem. Vid den senaste ändringen av lagen om kommunal energiplanering har följande 
beskrivning tillkommit: ”Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken skall bestämmelserna i 6 
kap. 11-18 §§ och 22 § miljöbalken tillämpas”.  
 
Av kapitel 6: 11 § MB framgår att ”när en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en 
plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller 
kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen 
är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas”. 
Genom att sammanfoga energiplanen med klimatstrategin, så läggs en särskild vikt vid 
energianvändningens klimatpåverkan, men även andra miljöfaktorer bedöms. 

1.5 Styrmedel  
Kommunen har en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet genom sitt ansvar för 
fysisk planering, energiplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar. Kommunen har 
samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen av klimatförändringarna genom sitt 
ansvar för information, utbildning och rådgivning.  
 
Samhällsplaneringen spelar en viktig roll för att minska utsläppen av växthusgaser genom 
minskad energianvändning och hållbara transporter, samtidigt som det är ett viktigt verktyg 
för att anpassa samhället till förändrade förutsättningar. Översikts- och detaljplaner utgör en 
viktig funktion för anpassning till klimatförändringarna, t.ex. genom var ny bebyggelse 
lokaliseras och hur den placeras i terrängen. Översikts- och detaljplaner kan också bidra till att 
skapa ökade möjligheter för kollektivtrafik och lägga grunden för att infrastrukturen för 
miljövänliga uppvärmningssystem byggs ut. En skärpning av Plan- och bygglagen pågår, 
vilket kommer att tvinga kommunerna att ta hänsyn till riskerna för översvämningar och 
erosion i översiktsplans- och detaljplaner. I klimat- och sårbarhetsutredningen som 
presenterades hösten 2007, föreslås att också ras- och skredrisker ska vägas in vid 
bygglovsansökningar, liksom att preskriptionstiden för kommunernas skadeståndsansvar 
förlängs.  
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Transporter utgör en stor del av klimatpåverkande utsläpp i Boxholms kommun. Kostnader 
spelar en avgörande roll vid val av bränslen och transportslag. Kommunen har liten möjlighet 
att påverka lagstiftning, bränslepriser och skatter, några av de faktorer som styr vår 
bränsleanvändning och därmed också våra utsläpp av koldioxid. Kommunen kan dock i sina 
olika roller och nära kontakt med medborgare och näringsidkare arbeta för mer miljövänliga 
transporter samt utveckla andra effektiva styrmedel.  
 
Målet för Sveriges nationella energipolitik är att omställningen till ett uthålligt samhälle ska 
underlättas. Landets elförsörjning ska tryggas genom ett energisystem som grundas på 
varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energianvändning. 
Användningen av fossila bränslen bör hållas på en låg nivå. Detta ligger bland annat till grund 
för de bidrag och stöd som finns att söka för energiproduktion och konvertering. Genom att 
vara en förmedlare av kunskap och information kan kommunen kommunicera möjliga bidrag 
som medborgare och näringsliv kan söka från andra offentliga myndigheter. Ett sådant 
exempel inom energiområdet är bidrag för konvertering från direktverkande elvärme till 
fjärrvärme, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller biobränsle och bidrag till privatpersoner och 
företag vid installation av solvärme. I samband med miljöförvaltningens tillsyn och prövning 
kan information också spridas i syfte att minska företagens klimatpåverkan. 
 
Kommunen som organisation bidrar med en relativt stor del av de totala utsläppen av 
växthusgaser. Genom att se över sin energiförbrukning, tjänsteresor, transporter samt inom 
ramen för upphandling ställa klimatkrav, kan kommunen minska klimatpåverkan avsevärt. 
 
Slutligen spelar kommunen en viktig roll för informationsspridning och folkbildning. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 

2.1 Geografi och befolkningsstatistik 
 
År 2006 hade Boxholms kommun en befolkning på 
5226 personer fördelat på 2549 hushåll. De största 
orterna i kommunen är Boxholm (3182), Strålsnäs 
(446) och Malexander (ca 100 helårsboende). Under 
2006 hade kommunen 488 inpendlare och 1043 
utpendlare. 
 
I kommunen finns 1350 småhus som används som 
helårsboende och 774 fritidshus, främst i anknytning 
till sjön Sommen. Det kommunala fastighetsbolaget 
Boxholmshus AB har 549 lägenheter, varav ca 490 är 
uthyrda. En del av de lediga lägenheterna hyrs ut 
som turistbostäder under sommaren. Utöver detta 
finns ett fåtal privatägda flerbostadshus. Boxholm 
har en åldrande befolkning och under de senaste åren 
har flera hyreshus konverterats till servicelägenheter 
och vårdboende. 
 
Figur 1. Karta över Boxholms kommun 

 

2.2 Utsläpp av växthusgaser  
I Sverige släpper vi i snitt ut runt 5,9 ton koldioxid per person och år. I världen ligger 
genomsnittet på ca 4 ton per person, men skillnaderna är stora mellan olika länder. Statistiken 
över koldioxidutsläppen kan bland annat räknas fram från uppgifter om vår energiproduktion 
och förbränning av till exempel fossila bränslen i transport-, bostads-, och industrisektorn. Att 
mäta och uppskatta utsläppen av de andra fem växthusgaserna som definieras i 
Kyotoprotokollet är betydligt svårare. För att lättare kunna jämföra klimatpåverkan från olika 
växthusgaser, konverterar man de totala utsläppen av växthusgaser till utsläpp mätt i 
koldioxidekvivalenter. På nationell nivå uppgår utsläppen av koldioxidekvivalenter till ca 7,5 
ton/invånare och år, alltså ca 20 % mer än bara utsläppen av koldioxid.   
 
För en globalt hållbar utveckling bör vi enligt FN:s klimatpanel IPCC minska utsläppen av 
växthusgaser med 50-85 % till år 2050. 
 
I Boxholm uppgick utsläppen av koldioxid år 2004 till 9,7 ton per invånare (SCB). I figur 2 
visas fördelningen av utsläppen mellan olika sektorer. Denna statistik tar enbart hänsyn till 
koldioxid, så de faktiska utsläppen av växthusgaser är högre. Den i nationell jämförelse höga 
siffran, beror delvis på en kombination av tung industri och liten befolkning, men ett 
begränsat resande med kollektivtrafiken bidrar också till ökade utsläppen.  
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Det bör observeras att invånarnas privata flygresor inte är inräknade i statistiken, som inte 
överhuvudtaget tar upp internationell flygtrafik. Inte heller utsläppen från produktion av varor 
vi använder som tillverkats utomlands finns med i den svenska statistiken. 
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Figur 2. Koldioxidutsläpp per invånare i Boxholm, CO2kg/inv (Källa: SCB) 

 
HFC används bland annat i kylskåp, värmepumpar, klimatanläggningar i bilar och som 
köldmedel inom industrin. För att minska läckage av HFC krävs en god hantering och 
återvinning av anläggningarna. Länsstyrelsen och miljökontoret har tillsynsansvar och begär 
årligen in uppgifter från alla företag och industrier som har mer än tre kg HFC. I detta 
material anges bland annat hur mycket köldmedel som fyllts på och från detta kan man 
uppskatta en del av utsläppen. Denna statistik tar dock inte hänsyn till läckage från mindre 
anläggningar.  

2.3 Energianvändning 
Totalt förbrukades 460 GWh (460 000 000 kWh) energi i Boxholm inom samtliga sektorer 
2004. Av dessa användes 100 GWh till hushållen, 58 GWh inom service och 220 GWh inom 
industrisektorn (SCB, 2004). Återstående del, 82 GWh, användes för transporter. Enligt 
graddagsstatistiken som samlas in för Malmslätt, var motsvarade 2004 ett normalår i 
regionen, vilket innebär att siffrorna är representativa för ett normalår. 
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Figur 3: Energianvändningen 2004 fördelat efter energibärare (Källa: SCB) 

 
Vädret och medeltemperaturen varierar från år till år och inverkar på den slutanvändning av 
energi Boxholm har olika år. En annan faktor som starkt präglar statistiken för Boxholms 
energianvändning, är hur det går för de lokala företagen. Under goda år med hög produktion, 
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ökar också den totala energianvändningen. Detta är dock inte detsamma som att säga att 
energianvändningen per producerad enhet ökar samma år. 

2.3.1 Bostäder och service 

Under perioden 2002-2007 har det skett stora förändringar i energianvändningen inom sektorn 
bostäder och service, vilket delvis är ett resultat av kommunens energiplan från 2002. 
Kommunen har konverterat majoriteten av sina fastigheter från el- och oljeuppvärmning till 
fjärrvärme i tätorten och pellets och värmepumpar i de mindre orterna. Ett par fastigheter 
återstår, främst sådana som planerats att avyttras eller som ligger i områden där närvärme 
skulle kunna etableras. Hittills har dock intresset för att driva ett närvärmeverk lokalt som 
entreprenör eller på entreprenad varit svagt. 
 
I det kommunala fastighetsbolaget som äger och förvaltar allmännyttan och de offentliga 
fastigheterna i kommunen, täcker fjärrvärmen idag 92 % av det totala värme- och 
varmvattenbehovet.  
 
Även bland småhusen har det skett förändringar i fördelningen mellan olika 
uppvärmningssystem sedan den förra energiplanen skrevs. Konverteringen till pellets och 
berg-, jord- och sjövärmepumpar har nästan helt skett under 2000-talet. För denna grupp har 
prisutvecklingen på olja och el varit en stark drivkraft för att konvertera och det har funnits ett 
flertal konverteringsstöd att söka för privatpersoner.  
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Figur 4: Uppvärmningssystem i kommunens småhus, kategorin el omfattar både hus med direktverkande el och 

vattenburen el (Källor: Miljökontoret, Skorstensfejarmästaren). 

 
I tabellen har antal hus med direktverkande el och elvärme uppskattats till att omfatta de 
helårsanvända småhus som inte har olja, ved, pellets eller värmepump. Det är troligt att det 
förekommer fastigheter med t.ex. olje- och vedpanna som använder elpatronen för 
uppvärmning, liksom att det finns enstaka hus med luftburen elvärme. Flera av husen med el 
som huvudsaklig värmekälla har sannolikt installerat stödsystem som kaminer eller luft-
luftvärmepumpar, vilket gör det svårt att uppskatta en siffra över hushållens totala 
energianvändning för värme och varmvatten. 

2.3.2 Industrin 

Boxholm har över 500 registrerade företag, vilket omfattar allt från småföretag till 
marknadsledande internationella företag, främst inom stål- och träindustrin. De fyra största 
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företagen, Ovako Bar, Accalon, Rörvik Timber Boxholm och Boxholms Stål har tillsammans 
över 500 anställda.   
 
Ovako Bar, Accalon, Rörvik Timber Boxholm, Boxholms Stål och Boxholms mejeri ingår i 
Boxholms energigrupp tillsammans med representanter från kommunen och energisektorn. 
Kommunens energigrupp är ett nätverk som startades 2006 med syfte att knyta kontakter 
mellan politiker, tjänstemän, energirådgivare, företag och fjärrvärmebolag för att utbyta 
erfarenheter kring energieffektivisering och få information om vad som är på gång på 
energifronten.  
 
Kommunens största företag arbetar också aktivt med att minska sin energianvändning och 
miljöpåverkan genom en rad åtgärder.  
 
Rörvik Timber Boxholm levererar idag allt biobränsle som förbränns i 
fjärrvärmeanläggningen i kommunen. De är samtidigt den största fjärrvärmekunden. 
Koncernen tog 2007 ett beslut om öka andelen gods som fraktas med tåg. De abonnerar nu ett 
eget tågsätt som går mellan Boxholm och moderföretaget i Oskarhamn. Under 2007 
transporteras 30 % av det utgående godset och 15-20 % av det inkommande godset på 
järnväg. 
 
Stålföretaget Ovako Bar deltar i Energimyndighetens program för energieffektivisering, PFE. 
Under programmet, som löper över fem år, har företaget bland annat infört ett 
energiledningssystem, gjort en energikartläggning, tagit fram åtgärdsförslag och nya rutiner. 
De arbetar kontinuerligt med att genomföra åtgärdsförslagen.   
 
Boxholms Stål gjorde en energikartläggning för ett par år sedan och har sedan dess arbetat 
med att successivt genomföra miljöförbättrande åtgärder. Man har bland annat ökat andelen 
transporter på järnvägen, som idag ansvarar för 55 % av det inkommande godset. 
 
Accalon Swisslog tillverkar verkstadsmaskiner och jobbar aktivt med att få ner 
energianvändning från de maskiner man säljer, bland annat genom frekvensstyrning. I den 
egna anläggningen har de bland annat satsat på närvarostyrning av belysning. Företaget 
kontaktade 2006 fjärrvärmebolaget för offert på anslutning, men på grund av Vattenfalls 
planerade avyttring av anläggningen, har detta inte kunna följas upp. 
 
Boxholms Mejeri genomförde en energikartläggning 2006 inom Energikontoret i Örebros och 
energirådgivningens projekt BETTI (Bättre Energiråd Till Tillverkande Industri). Företaget 
har efter det undersökt kostnaderna för en del av åtgärdsförslagen, men har inte haft 
ekonomiskt utrymme för att fortsätta med att genomföra dem.  

2.3.3 Transporter 

Sverige har EU:s äldsta och mest bränsleslukande bilpark. Koldioxidutsläppen för nya bensin- 
och dieselbilar i Sverige ligger också i särklass högre än nya bilar i resten av EU. Bland nya 
bilar är bränsleförbrukningen i snitt 20 % högre än genomsnittet för nya bilar i EU. (Källa: 
Vägverket). I Boxholm ligger utsläppen från nya bilar i snitt på 182 gram/km att jämföra med 
163 gram/km i EU och 189 gram/km i Sverige (Källa: SR Östergötland) 
 
Transportsektorn står för ca 20 % av Boxholms koldioxidutsläpp och energianvändningen i 
sektorn uppgick till över 80 GWh år 2004 (ej normalårskorrigerat). 
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Under 2005 och 2006 gjordes runt 178 000 resor med kollektivtrafiken i Boxholm. Av dessa 
var ca 128 000 resor med pendeltåget mellan Tranås och Linköping/Norrköping och strax 
under 50 000 resor med bussen mellan Boxholm och Mjölby. 
 
Boxholm är en glesbefolkad kommun, med svårigheter att få underlag till kollektivtrafiklinjer 
utanför tätorten. Passagerare till och från de mindre samhällena kan dock resa med 
kompletteringstrafik (taxi). Samtidigt finns det 533 bilar per 1 000 invånare, vilket gör det lätt 
för många att välja bilen som transportmedel. Det finns ingen statistik över antal miljöbilar, 
men i kommunen finns endast ett tankställe för E85. I Mjölby finns en biogasmack nära 
kommungränsen mot Boxholm. 
 
För att minska utsläppen från transportsektorn krävs dels en strategi för att få kommunens 
invånare att välja bränslesnåla bilar vid nyinköp eller bilar som drivs av alternativa bränslen. 
Det krävs också att vägtransporterna minskar och ersätts med kollektiv- och 
järnvägstransporter samt cykling inom tätorten.  

2.4 Energiförsörjning 
Inom Boxholm produceras idag fjärrvärme, vattenkraft och biobränsle till småskalig 
vedeldning. Elnätet i kommunen ägs av Vattenfall AB. Totalt uppgick produktionen av energi 
i kommunen till 105,3 GWh år 2004, varav 103,6 GWh kan definieras som lokalt producerad 
och förnybar energi. Självförsörjningsgraden av förnybar energi i Boxholm var därmed 22,5 
% år 2004. Avfall motsvarande 2 GWh fraktades också från Boxholm till Linköping för 
förbränning till fjärrvärme. 

2.4.1 Fjärrvärme 

År 2006, levererade fjärrvärmeverket i Boxholm 84 GWh energi. Biobränsle i form av bark 
och spån används som huvudsakligt bränsle i anläggningen med eldningsolja E01 (svavelhalt 
< 0,1 %) som reserv vid topplastbehov. Biobränslet kommer från Rörvik Timbers anläggning 
i Boxholm och utgörs av restprodukter från tillverkningen. Under 2006 utgjordes 98 % av 
bränslet av restprodukter från Rörvik Timber och olja stod för resterande 2 %. 
 
I dagsläget går 83 % av den producerade fjärrvärmen till industrin, 13 % till kommunens 
fastigheter och 4 % till privatkunder. Under perioden 2004-2006 har utbyggnaden av 
fjärrvärmen i princip stått still i kommunen, men ägarna Vattenfall uppgav under 2006 att de 
skulle avsluta ångleveranserna som haft låg verkningsgrad för att frigöra kapacitet. 
 
En fortsatt fjärrvärmeutbyggnad inom Boxholms tätort skulle kunna eliminera många små 
utsläppspunkter och ersätta dessa med en större utsläppspunkt med bättre reningsutrustning.  
 
Under 2007 pågår förhandlingar om ägarbyte, då Vattenfall Värme AB planerar att sälja 
anläggningen. Vilken effekt detta kommer att ha på fjärrvärmeproduktionen i kommunen är 
fortfarande oklart.  

2.4.2 Vattenkraft 

I Boxholms kommun finns två vattenkraftverk i drift, båda är placerade i Svartån. Bruksfallet, 
som byggdes 1945 och renoverades 1991, har en effekt på 5,2 MW. Flemminge, byggd 1920 
och renoverad 1989, har en effekt på 1,28 MW och är därmed godkänt för elcertifikat, som är 
ett stöd för miljövänligt och småskaligt producerad el. Energiproduktionen från stationerna 
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varierar något från år till år beroende på väder och vattenstånd. År 2004 uppgick den totala 
produktionen till 23 165 MWh och 2006 till 21 310 MWh.  
 
Bruksfallet och Flemminge ägs till 50 % av Mjölby Svartådalen Energi och till 50 % av 
Tekniska Verken i Linköping. 

2.4.3 Biobränsle 

Eftersom Boxholm är en glesbebyggd skogskommun, finns ett flertal fastigheter som värms 
upp med lokalt producerat biobränsle. I kommunen finns 360 fastigheter med vedpanna. 
Antar man att dessa fastigheter använder 20 000 kWh för värme och varmvatten i snitt och att 
den genomsnittliga verkningsgraden för systemet ligger på 75 %, används årligen 7 400 m3 
ved för uppvärmning i kommunens fastigheter. Detta motsvarar ungefär ett uttag av 
skogsbränsle på 1 GWh per år i kommunen.  
 
Boxholm har en god tillgång på biobränsle och en lång tradition av att återplantera skog för 
produktionssyfte. Genom fotosyntesen bidrar detta till att skapa ett i jämförelse med fossila 
bränslen mycket kort kretslopp för koldioxiden som bildas vid förbränning av biobränsle. 
Biobränsle räknas därför som ett koldioxidneutralt bränsle. 
 
Ett mindre halmeldat närvärmeverk färdigställdes år 2007 på Boxholms säteri. Detta bidrar till 
att minska utsläppen av koldioxid i kommunen med 120 ton per år. 

2.4.4 Avfall 

Boxholms avfall transporteras till Tekniska Verken i Linköping för förbränning till fjärrvärme 
i Gärstadverket. Under 2004 transporterades 1 806,62 ton avfall med sammanlagt 112 
lastbilar. År 2006 hade mängden ökat något till 1 990,06 ton avfall och 125 lastbilar. Antar vi 
att avfallet från Boxholm hade samma sammansättning som det totala avfallet som 
förbrändes, gav 2006 års avfall ca 2 GWh värme. Detta motsvarar den årliga värme- och 
tappvarmvattenanvändningen i 100 genomsnittsvillor. 
 
Beslut har tagits att bygga en ny återvinningscentral i Boxholms tätort. Detta kan minska 
mängden avfall som transporteras till Linköping framöver.   
 
AB Boxholms Teknik har anlagt en ny återvinningsstation i Blåvik under 2007. Mängden 
hushållsavfall har minskat med ca 70 ton under år 2007.   
 
För att minska mängden avfall som transporteras måste avfallsmängden minska totalt. 
Kommunen kan påverka detta genom att underlätta återvinningen. I övrigt måste inställningen  
bland producenter och konsumenter förändras för att minska ”sopberget”. 
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3. MÅL OCH RIKTLINJER 
Det övergripande energi- och klimatmålet för Boxholms kommun är att bidra till att uppfylla 
de nationella och regionala miljömålen. Åtgärder för att minska klimatpåverkan kräver i 
många fall ett större perspektiv än vad en enskild kommun kan ha, speciellt när det kommer 
till att hantera transportfrågan och få en effektiv resurshantering. Samarbete med regionala 
aktörer och länets övriga kommuner är nyckeln för att nå målen.  

3.1 Lokala riktlinjer 
I energiplanen som togs fram 2002 formulerades kommunens långsiktiga riktlinjer för arbetet 
med energifrågan. Dessa punkter ligger tillsammans med de regionala miljömålen till grund 
för de lokala effektmål som formulerats för tidsperioden 2008-2012.  
 

• Kommunen strävar mot att skapa ett hållbart energisystem som fungerar i samspel med 
naturligt förekommande kretslopp, är baserat på förnybara energikällor och en effektiv 
energianvändning samt bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.  

• Boxholm ska så långt det är möjligt bli självförsörjande på energi och ha en trygg och 
effektiv energiförsörjning till konkurrenskraftiga villkor. 

• Kommunen som organisation ska vara ett föredöme, bl.a. genom att genomföra 
energieffektiviserande åtgärder i sina egna fastigheter, bolag och verksamheter 

• Energiplanen ska så långt som möjligt innehålla mätbara mål 

3.2 Lokala effektmål 
 

Mål 1 För perioden 2008-2012 ska utsläppen av växthusgaser som medelvärde vara minst 
åtta procent lägre än 1990, räknat som koldioxidekvivalenter. 

 

Mål 2 2012 ska elförbrukningen för produktion inom industrin ha minskat med 10 % jämfört 
med 2004 till max 197 MWh per år. 

 

Mål 3 2010 ska den totala energianvändningen för uppvärmning och teknisk drift av 
byggnader och anläggningar ha minskat med 15 procent jämfört med år 2001. 

 

Mål 4 2012 ska användningen av fossila bränslen för uppvärmning inom bostads- och 
servicesektorn ha minskat med 80 procent jämfört med 2000. 

 

Mål 5 2012 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen ha minskat med 25 
procent jämfört med 2000, då 18 695 MWh bensin och 24 593 diesel användes. 

 

Mål 6 För perioden 2010-2012 ska antalet resor med kollektivtrafiken ha ökat med minst 10 
procent jämfört med 2006 till 196 625 resor per år. 

 

Mål 7 2010 ska utsläppen av marknära ozon, kväveoxider, svaveloxid och flyktiga organiska 
ämnen minskat enligt de nivåer de regionala miljömålen föreskriver. 

 

Mål 8 2010 ska kommunens fysiska planering och samhällsbyggande innehålla strategier för 
hur kommunen kan verka för en klimatanpassad planering av bebyggelse och förbättra 
förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter.  

 

Mål 9 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier 
för hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser ska tas till 
vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, 
biobränsle och vindkraft ska främjas. 
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4. ÅTGÄRDSPROGRAM 
 

Åtgärdsprogrammet för perioden 2008-2012 har sitt ursprung i energiplanen från 2002. 
Liksom tidigare finns åtgärder inom energiförsörjning, hållbar energianvändning och fysisk 
planering med. I samband med att energiplanen utvidgats till att inkludera klimatfrågorna, har 
även åtgärder inom transporter lagts till. Målet har varit att ta ett brett grepp för att så många 
som möjligt inom kommunen ska vara delaktiga i att nå klimatmålen. Inom kommunen finns 
åtgärder som ligger under samtliga nämnders verksamhetsområde. Kommunen satsar också på 
att ge stöd och rådgivning i energi- och klimatfrågor till allmänhet och lokala företag, bland 
annat i samarbete med energirådgivningen och Länsstyrelsen. Detta skapar möjligheter att nå 
de långsiktiga nationella målen som kräver ett brett engagemang. 

Åtgärderna har tagits fram i samråd med styrgruppen och sedan diskuterats och förankrats 
med respektive åtgärdsägare.  
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Åtgärd 1 – Utredning om fjärrvärme och närvärme 
samt tillvaratagande av spillvärme 

 
Bakgrund 
Utbyggnaden av fjärrvärmen har nästintill stått 
still de senaste åren, till stor del beroende på att 
Vattenfall Värme AB har försökt avyttra 
verksamheten. Det finns också en begränsad 
kapacitet för anslutning av fler kunder i 
dagsläget. Fjärrvärmeanläggningen i Boxholm 
levererar idag både värme och ånga till sina 
kunder. Tabellen visar fördelningen mellan 
leveranser till olika kunder.   
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Figur 5. Leverans av fjärrvärme under 2006 (Källa: 
Vattenfall Värme AB) 
 
Erfarenheten från flera kommuner, däribland 
Hofors och Ulricehamn, är att utvinning av 
spillvärme kan vara en värdefull resurs för 
fjärrvärmeförsörjningen.  Lönsamheten och de 
tekniska lösningarna måste dock utredas för 
Boxholm specifikt. 
 
Under 2007 pågår förhandlingar kring 
ägarbyte. Vad detta kommer att innebära för 
fjärrvärmeutbyggnaden är i dagsläget osäkert. 
 
Kommunen har vid flera tillfällen försökt hitta 
entreprenörer till närvärmeanläggningar i 
kommunens mindre orter, dock utan resultat. 
Ett nytt försök görs under perioden 2008-2012. 
 
Beskrivning av åtgärd 
En utbyggnad av fjärrvärmen i tätorten och av 
närvärme i kommunens mindre orter kan bidra 
till att ersätta flera små utsläppspunkter med en 
samlad utsläppspunkt med reningsmöjligheter. 
Genom en utbyggnad av infrastrukturen i 
kommunen, ges också fler valmöjligheter till 
privatpersoner och företag att ersätta t.ex. olje- 
och eluppvärmning. Inom femårsperioden 
2008-2012, bör möjligheterna att tillvarata 
spillvärme utredas. Detta skulle kunna 
utnyttjas i fjärrvärmenätet.   

Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla målen 1, 4, 7 
och 9.  
 
Minskade utsläpp av CO2 räknas som 2,67 kg 
per liter minskad användning av Eo1 
(eldningsolja 1) och 2,91 kg per liter Eo2-5. 
För el gäller 1 kg per kWh minskad 
elanvändning (marginalel).  
 
Genomförande 
1. Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans 

med berörda företag för att utredning om 
tillvaratagande av spillvärme görs, 
förslagsvis i samarbete med Länsstyrelsen. 

2. Energigruppen förmedlar kontakt mellan 
fjärrvärmeverk och näringsliv för att öka 
möjligheten för att tillvarata spillvärme 
från kommunens industrier. 

3. Fjärrvärmebolaget är ansvarigt för 
fjärrvärmeproduktion och anslutningar 

4. Kommunstyrelsen ansvarar för att hitta 
närvärmeaktörer 

 
Ekonomi 
Kostnaderna är i dagsläget outredda.  
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår/avslutats 
och vad resultatet är för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Antal anslutna till fjärrvärmenätet 
2. Producerad energi i fjärrvärmeverket 
3. Antal närvärmeanläggningar, anslutna 

kunder och producerad energi. 
4. Genomfört utredning av tillvaratagande av 

spillvärme 
5. Levererad spillvärme till fjärrvärmenätet i 

kWh 
 
Åtgärdsägare 
Kommunstyrelsen 
Privata aktörer 
 
Samarbetspartners 
• Fjärrvärmebolag 
• Länsstyrelsen 
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Åtgärd 2 – Utredning om möjlig produktion av  
förnybar energi 

 
Bakgrund 
Energiproduktionen i Boxholm bestod 2006 
främst av fjärrvärme, vattenkraft och småskalig 
biobränsleeldning. 
 
Beskrivning av åtgärd 
För att öka kommunens utnyttjande av 
förnybar energi ska möjligheterna att utnyttja 
biobränsle, solenergi, vattenkraft och vindkraft 
i kommunen utredas. I frågan ligger bland 
annat att bedöma vilka områden i kommunen 
som lämpar sig för vindkraft och att samverka 
med närliggande kommuner för att hitta ett 
gemensamt förhållningssätt för att behandla 
ansökningar om vindkraft vid 
kommungränsen. På solenergisidan, ska det 
studeras om det finns några lämpliga 
installationer av solvärme i kommunens 
fastigheter och information om tekniken och 
om de bidrag som finns att söka för solvärme 
ska aktivt ges till invånare, föreningar och 
lokala företag. 
 
Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla målen 1, 4, 7 
och 9.  
 
Minskade utsläpp av CO2 räknas som 2,67 kg 
per liter minskad användning av Eo1 
(eldningsolja 1), 2,91 kg per liter Eo2-5. För el 
gäller 1 kg per kWh minskad elanvändning 
(marginalel).  
 
Bidrar åtgärden till en minskning av 
biobränsleanvändningen, får kommunen också 
minskade utsläpp av försurande och 
hälsovådliga ämnen.  
 

Genomförande 
1. Boxholmshus ser över möjligheterna att 

utnyttja solvärme i sina byggnader 
2. Energirådgivningen anordnar minst en 

informationsaktivitet om solenergi för 
privatpersoner respektive näringsliv 

3. Byggnadsnämnden ansvarar för 
bedömning av lämpliga vindkraftsområden 
definieras, enligt nationella krav. 

 
Ekonomi 
Kostnaderna är i dagsläget outredda.  
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår/avslutats 
och vad resultatet är för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Antal informationstillfällen om solvärme 
2. Länsstyrelsens, bygglovsenhetens och AB 

Boxholmshus uppgifter om installerad 
solvärme 

3. Antal vindkraftverkverk och producerad 
energi. 

4. Kommunens självförsörjningsgrad av 
energi 

 
Åtgärdsägare 
Kommunstyrelsen 
 
Samarbetspartners 
• Byggnadsnämnden 
• Energikontoret i Östergötland 
• AB Boxholmshus 
• Energirådgivningen 
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Åtgärd 3 – Konvertering av uppvärmningssystem i 
kommunalägda fastigheter 

 
Bakgrund 
Kommunens fastigheter ägs och förvaltas av 
det kommunägda AB Boxholmshus. Under 
perioden för den tidigare energiplanen 2002-
2007 har Boxholmshus arbetat aktivt med att 
konvertera ett stort antal av kommunens 
fastigheter. Tidigare värmdes hela 
husbeståndet av el och olja, idag  värms 
majoriteten av fastigheterna med fjärrvärme. 
Problem med utbyggnaden av fjärrvärmen, 
försök till att få närvärme i kommunens mindre 
orter och planerade avyttringar är anledningar 
till varför vissa fastigheter ännu inte 
konverterats. 
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Figur 6. Köpt energi för uppvärmning och 
tappvarmvatten i AB Boxholmshus fastigheter 2006 
 
Boxholmshus fastighetsbestånd hade 2006 en 
total uppvärmd yta på 61 068 m2. Mängden 
använd energi för värme och varmvatten 
uppgick till 10,46 GWh, medan mängden köpt 
energi uppgick till 10,39 GWh. Anledningen 
till att siffrorna skiljer sig åt, är att 
användningen av värmepump och FTX-system 
(värmeåtervinning av ventilationsluft) minskar 
den köpta energin samtidigt som den energi 
som tas ur berget och ventilationsluften också 
ska räknas till byggnadernas 
energianvändning. För olja och biobränslen 
köper man istället mer energi än vad som 
används, eftersom pannan har en 
verkningsgrad på under 100 %. Per 
kvadratmeter uppgick energianvändningen år 
2006 till 171 kWh/m2. Detta motsvarar 182 
kWh/ m2 ett normalår.  
 
Beskrivning av åtgärd 
Under perioden 2008-2012 har kommunen 
som mål att samtliga kommunala byggnader 
ska ha konverterats från olja, direktverkande el 

och vattenburen elvärme. Sju fastigheter 
omfattas av åtgärden och kommer att 
konverteras såvida de inte avyttras under 
perioden. 
 
Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla målen 1, 4 och 
7.  
 
Målet för åtgärden är att få ner användningen 
av el och olja i de kommunalägda 
fastigheterna. Oljeanvändning bidrar till 
koldioxidutsläpp på 2,54 kg per liter bränsle 
och el till 1,0 kg koldioxid per kWh köpt el för 
uppvärmning (marginalel). 
 
Biobränsle räknas som en koldioxidneutral 
energikälla, eftersom återplantering av 
trädbränsle sker i kommunen. Solvärme räknas 
också  som koldioxidneutralt.  
 
Genomförande 
AB Boxholmshus ansvarar för att 
konverteringar genomförs. Detta innebär också 
ansvar för att lägga upp en tidsplan och 
prioriteringsordning för de sju fastigheterna. 
  
Ekonomi 
Åtgärderna innebär en hög initialinvestering, 
men kommer att minska driftkostnaderna för 
byggnaderna. 
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår/avslutats 
och vad resultatet är för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Antal konverterade byggnader 
2. Procentfördelning över andelen köpt energi     
för uppvärmning i kommunens fastigheter 
3. Andel kWh som har konverterats 
 
Utifrån dessa data kan minskningen av CO2-
utsläpp beräknas. 
 
Åtgärdsägare 
AB Boxholmshus  
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Åtgärd 4 – Energieffektivisering i kommunalägda 
fastigheter 

 
Bakgrund 
Redan under perioden 2002-2007 har vissa 
åtgärder gjorts för att minska 
energianvändningen i kommunens byggnader. 
Ett FTX-system som återvinner värme ur 
ventilationen har installerats på reningsverket 
och under 2007 påbörjas ett så kallat 
energitjänstprojekt, med syfte att minska 
energianvändningen i ett antal byggnader. 
Projektet är besparingsfinansierat, det vill säga 
full ersättning för tjänsten utgår under 
förutsättning att utlovade besparingar uppnås. 
 
Ett normalår förbrukas i snitt 182 kWh/m2 
energi för värme och varmvatten i kommunens 
fastigheter. Användningen av fastighets- och 
kontorsel låg i snitt på 44 kWh/m2. 
 
Beskrivning av åtgärd 
Målet med åtgärden är att energianvändningen 
för värme, varmvatten och fastighetsel i 
kommunens fastigheter ska ha minskat med 10 
% senast 2012 jämfört med ett normalår.  
Nedan nämns exempel på vad som kan ingå: 
 
Värme- och varmvattenförbrukning 
• Åtgärder i klimatskalet, som till exempel 

tilläggsisolering och uppgradering av 
fönster. 

• Återvinning av värme ur ventilationen 
• Installation av snålspolande kranar och 

munstycken (kräver dock utredning så att 
risken för legionella inte ökar i aktuell 
byggnad) 

• Information till hyresgäster kring hur 
värme- och varmvattenanvändningen 
påverkar hyran och miljön. 

 
Fastighetsel 
• Modern belysning  
• Närvaro- eller tidsstyrning av belysning 
• Tidsstyrd ventilation i kontorsbyggnader 
• Energieffektiva maskiner i tvättstugor 
• Informationsprojekt riktade till 

hyresgäster, anställda inom kommunen och 
till skolan kring hur beteende ökar 
energianvändningen i kommunens 
byggnader 

• Krav på energimärkning och LCC-kalkyl 
vid inköp/upphandling 

 
Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla målen 1, 3 och 
7.  
 
En minskad energiförbrukning för värme och 
varmvatten leder till ett bättre 
resursutnyttjande i kommunen genom att ett 
minskat effektbehov frilägger kapacitet hos 
fjärrvärmebolaget. Besparingar i 
elanvändningen leder till en minskning av 
CO2-utsläppen med 1 kg/kWh räknat som 
marginalel. 
 
Genomförande 
AB Boxholmshus är ansvariga för att utreda 
vilka åtgärder som ska prioriteras och att 
därefter genomföra dessa. Erfarenheten från 
energitjänstprojektet som påbörjas hösten 2007 
ligger till grund för prioriteringar under resten 
av perioden. 
 
Ekonomi 
Åtgärderna kräver investeringar av varierande 
storlek. Minskad energianvändning i 
kommunens fastigheter leder dock till lägre 
driftskostnader och minskad sårbarhet mot 
stigande energipriser i framtiden, vilket gör 
flera av dem lönsamma på kort sikt. 
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår/avslutats 
och vad resultatet är för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Uppgifter om vattenanvändningen 
2. Årlig statistik över elanvändning 
3. Årlig statistik över värmeanvändning 
 
Åtgärdsägare 
AB Boxholmshus  
 
Samarbetspartners 
• Kommunförvaltningar 
• Skolan 
• Upphandlingsenheten 
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Åtgärd 5 – Miljöhänsyn vid inköp och upphandling av 
livsmedel 

 
Bakgrund 
Under 2006 köptes livsmedel för över 
3 200 000 kr in till kommunens verksamhet, 
varav 30 000 kr gick till ekologiska livsmedel. 
Samtidigt saknades klara riktlinjer för hur stor 
procent av livsmedlen som skulle utgöras av 
miljömärkta produkter och vilka ekonomiska 
ramar köken har vid inköp av dessa produkter. 
Enligt en statlig rekommendation bör 25 % av 
livsmedlen som köps in i kommunerna vara 
ekologiska senast 2010. I samband med 
framtagandet av en klimatstrategi och frågan 
om rättvisemärkning väckts lokalt, har även 
kriterier för klimat- och rättvisemärkning av 
livsmedel börjat diskuteras i kommunen. 
 
Beskrivning av åtgärd 
Kriterier för ekologiskt odling, klimatpåverkan 
och rättvisemärkning sammanfattas och en 
prioriteringsordning tas fram för olika varor. 
Rättvisemärkning kan till exempel vara ett 
lämpligt alternativ vid inköp av kolonialvaror 
och ekologisk märkning och klimathänsyn kan 
komplettera varandra vid inköp av övriga 
produkter.   
 
Sverige saknar idag en klimatmärkning av 
livsmedel. KRAV börjar ställa krav på 
transport fr.o.m. 2008, men klimatpåverkan 
från livsmedel beror även på geografi och 
årstid och är därför svårt att sammanfatta i en 
märkning. Istället kan kommunerna ställa 
klimatkrav som inkluderar transportslag, 
transportsträcka och energianvändning vid 
produktion av livsmedel. För att åtgärden ska 
få ett bra genomslag krävs kommunikation och 
samarbete med övriga kommuner i 
Inköpssamverkan för att få tillräckliga 
kvantiteter avropade. 
 
Ett annat verktyg är säsongsanpassning av de 
livsmedel som köps in och serveras i 
kommunens kök. Detta kräver kompetens-
utveckling av personalen inom kostområdet.  
 
Miljöeffekt av åtgärd 
Effekterna av åtgärden är inte främst lokala, 
eftersom det handlar om att minska långa 
transportsträckor, flygtransporter och välja 
livsmedel som odlas utan onödigt mycket 
tillskottsenergi. Vidare har åtgärden en positiv 

effekt där livsmedel odlas eller framställs, 
eftersom mindre gifter används.  
  
Genomförande 
1. Kommunkontoret kontaktar övriga kom-

muner i Inköpssamverkan för att diskutera 
intresset för gemensamma miljökriterier 

2. Kommunkontoret bevakar möjligheter till 
utbildning i Klimatkommunernas regi 

3. Utbildning av upphandlare i hur man 
ställer miljökriterier i upphandling och vad 
olika märkningar står för. 

4. Utbildning av ekonomiföreståndare och 
kokerskor i miljöpåverkan från livsmedel 

 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen bör reservera extra medel 
för att öka andelen ekologiska, rättvisemärka 
och klimatanpassade livsmedel. Indirekt leder 
ökade inköp av lokalt producerade varor till 
större inkomster för kommunen, detta syns 
dock inte i samma budget. Genom en ökad 
klimatanpassning i form av att satsa på 
säsongens grönsaker och frukt, kan andelen 
mat med miljöhänsyn öka till en relativt låg 
kostnad. 
  
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår 
/avslutats och vad resultatet är. För att förenkla 
uppföljningen föreslås bland annat att 
specificera referensnummer som används vid 
beställning av varor. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Genomförda utbildningar 
2. Antal genomförda upphandlingar med 

miljökriterier 
3. Årlig andel inköpta livsmedel som är 

ekologiska, rättvisemärkta eller uppfyller 
klimatkrav.  

 
Åtgärdsägare 
Kommunstyrelsen 
 
Samarbetspartners 
• Kommunkontoret 
• Inköpssamverkan 
• Kommunens kök
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Åtgärd 6 – Information och rådgivning till allmänhet 
 
Bakgrund 
Regeringen har via Energimyndigheten gett 
stöd till kommunal energirådgivning sedan 
1999. Boxholm har under åren 1999-2007 
samarbetat med Finspång, Motala, Vadstena 
och Ödeshög för att kunna erbjuda 
energirådgivning som en gemensam kommunal 
service. Även Mjölby ingick i gruppen från 
1999 till 2002.   
 
Genom energirådgivningen kan privatpersoner, 
företag och organisationer även få råd kring 
hur man kan minska sin energianvändning och 
klimatpåverkan, främst från fastigheter. 
Intresset för energirådgivningen har ökat 
konstant sedan start och 2007 kom det in 1 018 
ärenden från de fem kommunerna, vilket är 20 
% mer än 2006. Stigande energipriser och en 
ökad miljömedvetenhet är två bakomliggande 
faktorer.  
 
Regeringen har beviljat stöd för fortsatt energi- 
och klimatrådgivning 2008-2010. Samverkans- 
avtal för verksamheten har tecknats mellan 
Boxholms, Vadstena och Ödeshögs kommuner  
2008 – 2010.  
 
I arbetet med klimatstrategin, har även ett 
bredare behov av klimatrådgivning i transport- 
och livsmedelsfrågor identifierats. 
 
Beskrivning av åtgärd 
Boxholm fortsätter att erbjuda kommunal 
energi- och klimatrådgivning under 2008-
2010. Målgruppen är privatpersoner, små- och 
medelstora företag, organisationer och skolan 
och syftet är att ge råd kring 
energieffektivisering och konvertering av 
värmekällor sett ur ett miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv. Samtidigt är det viktigt 
att ge råd som är anpassade till olika 
fastighetstyper för att minska risken för dåligt 
inomhusklimat, höga radonhalter och fukt- och 
mögelskador. Information om bidrag, elavtal 
mm ingår också i verksamheten, liksom att 
jobba med information om energi och miljö 
mot skolan. 
 
Åtgärden bidrar till att fler av invånarna i 
kommunen kan ta miljö- och hälsomässigt 
motiverade beslut, samtidigt som det främjar 
hushållens ekonomi. 

Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla målen 1, 3, 4, 
5, 6 och 7 genom en minskad energi-
användning i kommunens hushåll och 
konvertering av värmesystem. Effekterna av 
åtgärden är svåra att kvantifiera eftersom det är 
nästintill omöjligt att avgöra vilka åtgärder ett 
visst hushåll gör enbart baserat på energi- och 
klimatrådgivningens stöd. 
 
Genomförande 
Energirådgivaren ansvarar för planering av 
verksamheten. Minst ett informationsmöte 
riktat till vedeldare genomförs 2008, till följd 
av de nya vedeldningsreglerna. 
 
Rådet för hållbar utveckling diskuterar och 
bestämmer tillsammans med representanter 
från kommunens kök hur en utåtriktad aktivitet 
kring livsmedel och klimatpåverkan ska 
genomföras. 
 
Ekonomi 
Den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen är helfinansierad av staten 
via Energimyndigheten. 
 
För en informationskväll med rådgivning kring 
livsmedels klimatpåverkan, kommer 
kommunens kök att bidra med arbetstimmar.  
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår 
/avslutats och vad resultatet är för de olika 
delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Energirådgivningens statistik över antal 

ärenden/år och genomförda aktiviteter 
2. Länsstyrelsens statistik över beviljade 

konverteringsbidrag 
3. Skorstensfejarmästarens statistik över olja-

/ved-/pelletseldade fastigheter 
4. Miljökontorets statistik över anmälda 

värmepumpar 
5. SCB:s statistik över energianvändningen i 

bostäder 
6. Antal informationsmöten om  
 
Åtgärdsägare 
Kommunstyrelsen 
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Åtgärd 7 – Information och rådgivning till företag 
 
Bakgrund 
Boxholm är en stark företagsregion med över 
500 företag i en kommun med drygt 5250 
invånare. Bland industrierna dominerar företag 
inom trä- och stålindustrin. Sett till 
kommunens energiförbrukning och utsläpp av 
växthusgaser, dominerar industrierna. Det är 
därför en av de viktigaste sektorerna att arbeta 
med inom energi- och klimatarbetet. Flera av 
de stora industriföretagen har redan genomfört 
energikartläggningar och arbetet med att 
effektivisera pågår. Boxholms Timber och 
Boxholms Stål har också tagit beslut om att 
transportera en större andel av sitt gods på 
järnväg, vilket kommer att bidra till att minska 
utsläppen från transportsektorn. Ovako Bar har 
som första företag i kommunen gått med i 
Energimyndighetens femåriga PFE-program. I 
kommunen finns sedan 2006 ett nätverk som 
träffas regelbundet och diskuterar och utbyter 
erfarenheter kring energieffektivisering. I 
gruppen finns representanter från näringslivet, 
fjärrvärmebolaget, kommunstyrelsen och 
tjänstemän från miljö- och hälsoskydd och det 
kommunala fastighetsbolaget. Gruppen 
samordnas av den kommunala 
energirådgivaren. 
 
Beskrivning av åtgärd 
Genom en aktiv rådgivning och information 
samt genom att förmedla kontakter bidrar 
kommunen till att påskynda 
energieffektivisering och konvertering av 
värmesystem i kommunens industriföretag. 
Åtgärden består av flera aktiviteter. 
 
Energigruppen som träffas två gånger per år 
samlar representanter från kommunstyrelse, 
energirådgivning, kommunala bostadsbolaget, 
fjärrvärmebolaget och de stora företagen i 
kommunen. Gruppen har som syfte att belysa 
det arbete som sker inom energieffektivisering 
och konvertering i kommunen, att ge möjlighet 
till erfarenhetsutbyten och att öka kontakten 
mellan kommun och näringsliv.  
 
Under perioden 2008-2010 är målsättningen att 
energirådgivningen ska nå ut till fler företag 
inom olika verksamheter. Detta kan 
förhoppningsvis underlättas av den nya 
förordningen som styr energirådgivarnas 
arbete.  

 
I samband med miljöförvaltningens och 
Länsstyrelsens tillsyn och prövning kan 
information också spridas i syfte att minska 
företagens klimatpåverkan, både med avseende 
på energianvändning och användning av andra 
växthusgaser, som till exempel HFC i 
kylprocesser.  
 
Kommunen beslutade våren 2007 att bidra med 
medel till ett energikontor i Östergötland. 
Ansökan om EU-bidrag för kontoret skickades 
in i september samma år. Under förutsättning 
att ett energikontor etableras, kommer det vara 
möjligt att driva projekt riktade mot bland 
annat industrier och fastighetsägare. Exempel 
på möjliga projekt är energieffektivisering i 
olika företagsgrupper, utbildning av 
fastighetsägare och byggföretag i 
energieffektivt byggande med mera. 
 
Länsstyrelsen planerar att driva ett 
energieffektiviseringsprojekt riktat mot 
industrin med start 2008. Projektet faller under 
EUs IntelligentEnergy-program. 
 
Länsstyrelsens och kommunens arbete med 
Leader-programmet kan innebära möjligheter 
för landsbygdsföretag att utveckla 
verksamheter inom förnybar energi, som till 
exempel utveckling av biobränsle, 
närvärmeproduktion med mera. 
 
Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla mål 1, 2, 3, 4, 
5 och 7. Måluppfyllnaden är starkt kopplat till 
hur företagen går. En ökad produktion ger 
högre energianvändning, men dock inte 
nödvändigtvis en högre energianvändning per 
producerad enhet och vice versa. 
 
Minskade utsläpp av CO2 med 2,36 kg per liter 
minskad bensinanvändning, 2,54 kg per liter 
diesel, 2,67 kg per liter Eo1 och 2,91 kg per 
liter Eo2-5. För elanvändningen räknas 
besparingen som 1 kg per kWh sparad el 
(marginalel) enligt Energimyndighetens 
rekommendation 2007. 
 
Åtgärden förväntas också minska utsläppen av 
försurande och hälsovådliga ämnen från 
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bränsle och slitage av vägbanan inom 
kommunen.  
 
Genomförande 
Energirådgivare, miljöinspektör och 
kommunens tjänstemän lägger i samarbetet 
med Länsstyrelsen och Energikontor upp en 
plan för arbetet varje år. 
 
Ekonomi 
Kommunen har beslutat att årligen bidra med 2 
kr per kommuninvånare till Energikontoret. 
För särskilda uppdrag som beställs av 
energikontoret, bidrar kommunen med medel 
för att täcka omkostnaderna.  
 
Energirådgivningen är helfinansierad från 
Energimyndigheten.  
 
Miljöinspektörer bidrar med information inom 
nuvarande tillsyn och prövning. 
 
Deltagande i Länsstyrelsens projekt är 
kostnadsfritt. 

Kommunen bidrar med arbetstimmar för 
tjänstemän som är engagerade i de olika 
aktiviteterna. 
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår/avslutats 
och vad resultatet är för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Antal energigruppsmöten per år  
2. Energirådgivningens statistik över antal 

företagsärenden 
3. Miljökontorets statistik över användning 

av HFC och antal informationstillfällen 
4. Energikontorets verksamhetsberättelse 
5. Länsstyrelsens sammanfattning av 

deltagare i ENEFIN och Leader 
6. SCBs statistik över energianvändning och 

utsläpp av växthusgaser från 
industrisektorn 

 
Åtgärdsägare 
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar 
Respektive aktivitetsägare rapporterar. 
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Åtgärd 8 – Energi och klimat i skolan 
 
Bakgrund 
I skolan finns en unik möjlighet att kombinera 
ett konkret arbete med att minska 
energianvändningen och klimatpåverkan, med 
att integrera energi- och klimatfrågan i 
undervisningen. Eleverna blir tidigt medvetna 
om hur vanor och beteende påverkar miljön 
och lär sig förstå grunderna bakom 
växthuseffekten. 
 
Beskrivning av åtgärd 
Rektorerna för kommunens två skolor är 
ansvariga för att initiera diskussioner med 
lärare och annan skolpersonal kring hur skolan 
ska jobba med energi- och klimatfrågan. 
Exempel på möjliga teman är: 
 
1. Gå och cykla till skolan: Detta projekt kan 

ge en minskad bränsleförbrukning i 
kommunen och skapar samtidigt en säkrare 
trafikmiljö runt skolan. Projektet bör pågå 
ett par månader (referens Ulricehamn). 

2. Stoppa Onödan: Inom projektet jobbar 
skolan med att få elever och skolpersonal 
medvetna om hur man kan minska 
energiförbrukningen i skolan och hemma, 
samtidigt som man integrerar energi och 
klimat i ämnen som NO, SO, hemkunskap, 
idrott med mera, till exempel genom att 
räkna på skolans energianvändning och 
göra experiment kopplade till förnybar 
energi. Projektet kan göras i samarbete 
med Boxholmshus AB som äger och 
förvaltar byggnaderna (referens Motala). 

3. Tema Klimatsmart: Temavecka då en 
klimatanpassad meny serveras i 
skolbespisningen, eleverna i största 
möjliga mån går och cyklar till skolan och 
energi- och klimatfrågan vävs in i 
undervisningen.  

 
Energirådgivaren kan kontaktas för att 
genomföra en grundutbildning för skolpersonal 
i energi och klimat. I samband med detta kan 
också energirådgivningens material till skolan 
presenteras. 
 
Skolkökspersonal kan vara delaktiga i tema 
kring mat och dess klimatpåverkan. 
 

Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden kan bidra till att uppfylla mål 1, 3, 5 
och 7 beroende på inriktning av aktiviteten. 
 
Åtgärden kan också få synergieffekter i form 
av minskad energianvändning i kommunens 
hushåll. 
 
Minskade utsläpp av koldioxid med 2,36 kg 
per liter minskad bensinanvändning och 2,54 
kg per liter minskad dieselförbrukning. För 
elanvändningen räknas besparingen som 1 kg 
per kWh sparad el (marginalel) enligt 
Energimyndighetens rekommendation 2007. 
 
Genomförande 
Kommunens rektorer är ansvariga för att 
arrangera ett planeringsmöte med skolpersonal 
och besluta om genomförande. 
 
Ekonomi 
Åtgärden genomförs i största möjliga mån 
inom skolans budget.  
Energirådgivaren är statligt finansierad. 
Representanter från några av kommunens kök 
får utbildning i mat och klimat inom 
kommunens Klimatprojekt. 
 
Leder åtgärden till en minskad 
energianvändning i skolan byggnader, kan 
driftkostnaden minska.  
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår/avslutats 
och vad resultatet är för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
Vilka indikatorer som används, beror på det 
fokus skolprojektet får. Exempel är: 
 
1. Antal elever som deltar i temasatsningar 
2. Statistik över skolans energianvändning 
3. Insamlade uppgifter om andel elever som 

går/cyklar till skolan och deras färdsträcka 
 
Åtgärdsägare 
Stenbocksskolan 
Åsbo skola
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Åtgärd 9 - Ökat resande med kollektivtrafik 
 
Bakgrund 
Resandet med kollektivtrafiken i Boxholm har 
varit stabilt under 2005 och 2006 (se tabell). 
Resandet sker dels med buss till Mjölby, dit 
många Boxholmsbor arbetspendlar och pendlar 
för gymnasiestudier. Pendeltåget gör det 
möjligt att pendla till Tranås, Mjölby, 
Linköping och Norrköping.   
 
Tabell 1. Antalet resenärer med Östgötatrafiken till 
och från Boxholm under 2005 och 2006. Antalet 
påstigande i Boxholm har räknats och sedan 
dubblerats. Källa: Östgötatrafiken. 

 
 2005 2006 

Tåg 127 612 129 300 

Busslinje 655 50 832 49 384 

Totalt 178 444 178 684 

 
Klimatcoach Östergötland, som utgör en del av 
regionförbundet Östsam, påbörjar 2007 ett 
projekt kring hållbart resande med fokus på att 
fungera som samtalspartner och ge stöd till 
kommunerna i hur man kan arbeta med att öka 
kollektivresandet. 
 
Beskrivning av åtgärd 
För att öka resande med kollektivtrafiken och 
därmed minska utsläppen från transporterna i 
kommunen, måste möjligheterna för en 
utbyggnad av kollektivtrafiken och underlaget 
för fler turer utredas, samtidigt som 
möjligheten och fördelarna med att 
arbetspendla måste marknadsföras. 
 
Målet är att antalet resenärer med 
kollektivtrafiken ökar med 10 % till 2010 från 
2005 års nivå. Detta motsvarar 40 
heltidsarbetande som arbetspendlar dagligen 
(230 arbetsdagar per år). Detta kan jämföras 
med att Boxholm hade 488 inpendlare och 
1043 utpendlare år 2005 (Källa: SCB). 
  
Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla målen 5, 6 och 
7. Koldioxidutsläppen minskar med 2,36 kg 
per liter minskad bensinanvändning och 2,54 
kg per liter minskad dieselförbrukning. 
 
Antar vi att ca 50 % av dessa ersätter en tur- 
och returresa med en medelstor bensindriven 
bil till Mjölby eller Tranås (30 km) och 50 % 

ersätter en resa till Linköping (120 km), kan 
utsläppen från dessa transporter minska med ca 
125 000 kg CO2 per år, varav ca hälften inom 
Boxholms kommun. 
 
Åtgärden förväntas också minska utsläppen av 
försurande och hälsovådliga ämnen från 
bränsle och slitage av vägbanan inom 
kommunen.  
 
Genomförande 
1. Kommunen åtar sig att delta aktivt i 

Klimatcoach Östergötlands nätverk för 
hållbart resande med syfte att öka 
kollektivresandet i länet. Kommunen utser 
en ansvarig representant. 

2. Kommunen genomför en kampanj för att 
belysa miljöfördelarna med att resa 
kollektivt, som vänder sig både till 
kommuninvånarna och till de anställda hos 
kommuns företag. Kommunen utser 
ansvarig person/grupp som genomför 
kampanjen. 

3. Kommunen köper in två kort till 
länstrafiken som personal kan använda då 
de deltar i möten och kurser i närliggande 
kommuner. 

 
Ekonomi 
Ett årskort för länstrafiken kostar ca 9000 kr 
styck, men ersätter till viss dels kommunens 
kostnader för bilersättning vid tjänsteresor.  
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår/avslutats 
och vad resultatet är för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Östgötatrafikens statistik över antalet 

resenärer med kollektivtrafiken för 
perioden 2007-2010. Kommunen följer 
årligen upp det resultatet för att avgöra om 
målet kan nås med befintliga insatser. 

2. SCBs statistik över energianvändning i 
transportsektorn. 

 
Åtgärdsägare 
Kollektivtrafikansvarig, Kommunkontoret 
 
Samarbetspartner 
• Östgötatrafiken
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Åtgärd 10 – Sparsam körning inom hemtjänsten 
 
Bakgrund 
Idag arbetar ett 30-tal personer inom 
hemtjänsten i Boxholm. Tillsammans körde de 
2006 13 374 km med bil i arbetet och 
transporterna stod för utsläpp av ca 28 664 kg 
CO2.  
 
Idag har hemtjänsten sju motorfordon. Sex 
stycken går på bensin, varav en är en minibuss. 
En dieselbil levererades 2006. För att minska 
utsläppen från transporterna levereras under 
hösten 2007 en ny dieselbil med partikelfilter, 
som ersätter en av de äldre bensinbilarna. Man 
har också tjänstecyklar och samtliga i 
personalen har fått varsin cykelhjälm.  
 
Beskrivning av åtgärd 
Åtgärden består dels av utbildning i eco-
driving för de anställda som idag kör mest i 
tjänsten. Det handlar om nattpatrullen och 
biståndshandläggaren. Ansvarig person för 
underhåll av hemtjänstens bilar ska också 
utbildas. Ett klimatanpassat underhåll av 
bilarna kan minska bränsleförbrukningen för 
samtliga anställda inom hemtjänsten med ca 5 
%. Samtliga i personalen ska sedan informeras 
om projektet och möjligheten till att spara 
bränsle och minska utsläppen genom körsätt 
och hur val av vilket tjänstefordon som 
används, påverkar bränsleförbrukningen. De 
ska även  informeras om miljöfördelarna med 
att använda cykeln för ärenden i närområdet 
 
Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla mål 5 och 7.  
 
Minskade utsläpp av CO2 med 2,36 kg per liter 
minskad bensinanvändning och 2,54 kg per 
liter minskad dieselförbrukning. Med befintlig 
bilpark och årlig körsträcka, finns det potential 
att minska utsläppen med upp till 4 300 kg 
CO2 med sparsam körning och klimatanpassad 
underhåll av fordonen. Ett bättre utnyttjande av 
de lätta och bränslesnåla fordonen, kan minska 
den totala bränsleförbrukningen ytterligare.  
 
Minskad bränsleförbrukning ger mindre 
utsläpp av försurande ämnen. Minskar den 
totala körsträckan, ger åtgärden också en 
minskning av utsläppen av hälsovådliga ämnen 
från slitage av vägbanan. 

Genomförande 
1. Dokumentation av ”ny” bränsleförbruk-

ning under minst 6 mån (sommar- resp 
vinterdäck) 

2. Utbildning av intern sparcoach 
3. Utbildning i sparsam körning för hem-

tjänstens nattpatrull, biståndshandläggare 
och ansvarig för bilparken (2008) 

4. Översikt av körschema för att undersöka 
om transportsträckan kan minskas. 

5. Uppföljning av bensinförbrukning varje år 
6. Uppföljning av körsträcka varje år 
7. Information eller utbildning till övriga 

anställda om sparsam körning 
 
Ekonomi 
Utbildning inom sparsam körning beräknas att 
kosta ca 1500 kr/anställd. Utbildningen 
kommer att hållas för nattpatrullen (6 pers.), 
biståndshandläggaren (1 pers.) och bilansvarig 
(1 pers.) som alla kör mycket i tjänsten alt. är 
delaktiga i underhållet. Kursen kommer kosta 
ca 12 000 kr för dessa åtta anställda och tar ca 
5 timmar per anställd. Kostnaden för utbild-
ningen finansieras av klimatstödet från Natur-
vårdsverket, hemtjänsten står för arbetstimmar. 
Hemtjänsten är ansvarig för att informera eller 
utbilda övrig personal i sparsam körning.  
 
Med 2000 körda mil per år i dieselbil och 
11 350 mil med bensinbil, kan hemtjänsten 
spara in upp till 19 000 kr per år om samtliga i 
personalen kör med sparsam körning och 
bilarna underhålls på ett klimatanpassad sätt. 
 
Uppföljning 
Hemtjänsten är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden påbörjats/pågår 
/avslutats och vad resultatet är. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
3. Dokumentation av verklig bränsle-

förbrukning före projektet genomförts. 
4. Antal genomförda utbildningar 
5. Verklig bensinförbrukning 1, 3 och 12 

månader efter utbildningen.  
 
Åtgärdsägare 
Omsorgsverksamheten  
 
Samarbetspartner 
• Klimatcoach Östergötland



Åtgärd 11 – Utbyggnad av cykelvägar 
 
Bakgrund 
Avstånden inom Boxholms tätort och till de 
närmaste samhällena är korta, vilket gör det 
möjligt för många att cykla och promenera till 
jobbet. Det saknas dock cykelvägar på flera 
ställen, vilket leder till att många väljer att ta 
bilen ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta gäller 
bland annat vägen ned till idrottsplatsen vid 
Svartåvallen, dit många föräldrar skjutsar sina 
barn.  
 
Under 2007 byggs en cykelväg mellan Åsbo 
skola i Strålsnäs och Kvarnvägen och en 
mellan Vallonvägen och cykelvägen utmed 
golfbanan.  
 
En gång- och cykelväg, ej belagd med asfalt, 
finns från Västerleden till Vargstigen.  
 
Beskrivning av åtgärd 
Genom en utbyggnad av cykelvägarna ökar 
möjligheten för kommunens invånare att cykla 
eller gå till jobb och skola. Det har en god 
inverkan på luftkvaliteten i kommunen och 
minskar klimatpåverkan från privattransporter. 
 
Kommunen strävar efter att bygga ut fyra 
sträckor med cykelvägar under perioden 2008-
2010. 
1. Knyta ihop cykelvägen på Storgatan med 

den på Älvkullevägen (250 m) 
2. Förlänga cykelvägen mellan servicehuset 

Bjursdalen och Hjortstigen med 
Söderleden (390 m) 

3. Cykelväg till idrottsplats vid Svartåvallen 
4. Cykelväg utmed riksväg 32 mellan 

Boxholm och Sommen (9 000 m) 
  
Gatuenheten på AB Boxholmshus är en 
nyckelaktör för att identifiera behov av 
ytterligare cykelvägar och göra en prioritering 
av utbyggnadsordningen. 
 

Miljöeffekt av åtgärd 
Åtgärden bidrar till att uppfylla målen 5, 7 och 
8.  Minskade utsläpp av koldioxid räknas som 
2,36 kg per liter minskad bensinanvändning 
och 2,54 kg per liter minskad 
dieselförbrukning, liksom minskade utsläpp av 
försurande ämnen. 
 
Åtgärden förväntas också ha en positiv 
inverkan på folkhälsan i kommunen, eftersom 
den möjliggör för fler att öka sin 
vardagsmotion, samtidigt som utsläppen av 
hälsovådliga ämnen från slitage av vägbanan 
minskar. Inom tätorten och utanför 
kommunens skolor, bör trafiksituationen bli 
säkrare för cyklister och gående.  
 
Genomförande 
AB Boxholmshus är ansvariga för att förhandla 
med Vägverket kring utbyggnad av nya 
cykelvägar. 
 
Ekonomi 
Utbyggnaden av de fyra sträckorna beräknas 
kosta 2 085 000 kr. 
 
Uppföljning 
Åtgärdsägaren är ansvarig för att årligen 
rapportera om åtgärden 
påbörjats/pågår/avslutats och vad resultatet är 
för de olika delstegen. 
 
Indikatorer på måluppfyllnad 
1. Utbyggt sträcka med cykelväg 
2. Skolans statistik över andel elever som 

cyklar resp. blir skjutsade till skolan 
3. SCB:s statistik över utsläpp från 

transporter 
 
Åtgärdsägare 
AB Boxholmshus 
 
Samarbetspartner 
• Vägverket 
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5. UPPFÖLJNING 

5.1 Energibokslut 
Ett energibokslut ska göras årligen från och med verksamhetsåret 2008. I energibokslutet 
redovisas läget för energi- och klimatmålen och åtgärderna i klimatstrategin med avseende på 
vad som skett under året.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att energibokslutet tas fram och redovisar detta i 
Kommunfullmäktige. Respektive åtgärdsägare är ansvariga för att årligen rapportera till 
Kommunstyrelsen. 
 
Även Länsstyrelsens uppföljning av de regionala miljömålen används som en indikator på 
kommunens måluppfyllnad. 

5.2 Revidering 
Energiplanen och klimatstrategin gäller för perioden 2008-2012. Planen revideras under 2012. 
Vid revideringen tas i första hand nya energi- och klimatmål samt åtgärder fram med 
utgångspunkt i energivisionen. De långsiktiga nationella målen för att minska utsläppen av 
växthusgaser bevakas för att kunna kvantifiera klimatmålen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att revidering sker.  
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Inledning och översikt 
Detta dokument är en bilaga till Program för en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning i Luleå kommun (energiprogrammet). Här presenteras de 
åtaganden som olika aktörer tagit för att energiprogrammets mål ska uppnås. 
Denna bilaga kommer att successivt revideras för att arbetet mot målen ska 
fortskrida. Ansvaret för att samordna revideringen har Stadsbyggnadskontoret. 
 
Åtagandena är indelade dels efter de fyra strategierna som energiprogrammet har 
och dels efter olika områden (bostäder, verksamheter, transporter och kommunens 
verksamheter). Varje åtagande är kort beskrivet och vilka av programmets mål 
som åtagandet främst syftar att nå är kommenterat.  
 
Nedan en enkel översikt över dokumentets åtaganden, strategier och områden 
 
 Minska genom 

bättre hushållning 
(beteende) 

Minska genom 
effektiviseringar 
(teknik) 

Effektivt nyttja 
överskottsenergin 

Öka andelen 
förnybar energi 

Bostäder Information Information Fjärrvärmeutbyggnad 
del 1, 2, 3,  

Småskalig 
biobränsleanvändning 
Närvärmenät med 
pellet 

Verksamheter Information Information 
Fjärrkyla 

Tillsyn enligt 
miljöbalken 

Tillsyn enligt 
miljöbalken 

Transporter Information 
GC-vägar 

Offentlig 
belysning 

  

Kommunens 
verksamheter 

Utbildning ecodriving 
Policy för resor 
Undervisningsmaterial 
Information till 
anställda 

Utbildning 
Vattenpumpar 
Värme från 
avloppsvatten 
och slam 
Transportpool 
Eluttag för 
motorvärmare 
Belysning 
inomhus 
Energinyckel 

 Fler etanolfordon 
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Energiprogrammets mål och strategier 
 
Långsiktigt mål 
I Luleå kommun skall vi i samverkan skapa en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning med en effektiv energianvändning som baseras på förnyelsebara 
energikällor. 
Samverkan är en process där flera parter tillsammans är engagerade i en aktivitet 
som syftar till att nå ett gemensamt mål med ömsesidiga fördelar. 
 
Strategier 
För att nå målet ska vi tillsammans arbeta med följande strategier: 
1. Minska den totala energianvändningen genom bättre hushållning 
2. Minska den totala energianvändningen genom effektiviseringar 
3. Effektivt nyttja den överskottsenergi som produceras 
4. Öka andelen förnybar energi 
 
Etappmål år 2010 
Etappmålen gäller Luleå Kommun som geografiskt område med alla invånare och 
alla verksamheter. 
 
1. Utsläppen av koldioxid (exklusive industrin) ska minska med 10 % jämfört 

med 2001, då det var 14 222 kg/inv.1 
2. Öka kunskapen om energifrågor genom kampanj eller aktivitet som 

informerar om programmets mål och olika utbildningstillfällen om 
energifrågor. 

 
3. Användningen av el ska minska med 10 % jämfört med 2001, då det var 1247 

GWh.2 
4. Användningen av eldningsolja ska minska med 20 % jämfört med 2001, då 

det var 150 GWh.2 
5. Andelen förnyelsebara bränslen av den totala energianvändningen (exklusive 

kol som processhjälpmedel) ska öka till 20 % jämfört med 2001, då det var 11 
%. 

 
6. Andelen resor med cykel i tätorten ska öka till 21 % jämfört med 2000, då 

andelen var 18 %. 
7. Andelen korta resor (<5 km) med bil i tätorten ska minska till 45 % jämfört 

med 2000, då andelen var 50 %. 
8. Andelen resor med buss i tätorten ska öka till 12 % jämfört med 2000, då 

andelen var 9 %. 
 

                                                 
1 SSAB dominerar industrisektorns energianvändning lokalt. Koldioxidutsläppen är en följd av att kol 
används som processhjälpmedel och är inte ett direkt mått på energianvändningen i anläggningen 
därför tas inte dessa koldioxidutsläpp med i målet. SSAB deltar i handeln med utsläppsrättigheter för 
koldioxid.  
2 Gäller alla sektorer i samhället. 
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Bostäder 

Bättre hushållning (ändra beteende) 
 
Information 
En energirådgivning för kontinuerlig information till medborgarna om hur 
beteendet påverkar energiförbrukningen. Arbetet med att öka kunskapen om 
energifrågor ska ske genom rådgivning, kampanjer, lokala evenemang och 
information. Energirådgivaren ingår också i ett nätverk med länets samtliga 
energirådgivare och gemensamma kampanjer med olika teman utförs. Nätverket 
samordnas av Norrbottens energikontor AB, som också fungerar som en länk 
mellan energimyndigheten och de kommunala energirådgivarna. För att 
ytterligare öka tillgängligheten kommer under 2005 ett samarbete med 
kommunens konsumentrådgivare att starta, vilket innebär att energirådgivare och 
konsumentrådgivare kommer att finnas på plats i samma lokal, och gemensamma 
temadagar kommer att anordnas ca två gånger per år. Energirådgivning är 
tillgänglig via olika arrangemang, besök, telefon, fax, hemsida, e-post och vanlig 
post. Samverkan kommer att sökas med bland andra Luleå Energi AB, 
Länsstyrelsen, Konsumentverket och Norrbottens energikontor AB. 
Tidsplan: Kontinuerligt 
Ansvarig: Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret  
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3, 4, 5 
 

Effektivisera mera (tekniska insatser) 
 
Information 
En energirådgivning för kontinuerlig information till kommuninnevånare om olika 
energifrågor ska finnas. Den ska ge information till de som själva aktivt söker 
kunskap, ex vid byte av energisystem i huset men också söka upp olika grupper 
för att ge information, ex om val av system, bränsle etc i ett mer långsiktigt 
perspektiv. Kommunens energirådgivning samordnar och kompletterar den 
rådgivning som ges av statliga myndigheter anpassad efter lokala och regionala 
förutsättningar. Arbetet med att öka kunskapen om energifrågor ska ske genom 
rådgivning, kampanjer, lokala evenemang och information. För att ytterligare öka 
tillgängligheten kommer under 2005 ett samarbete med kommunens 
konsumentrådgivare att starta, vilket innebär att energirådgivare och 
konsumentrådgivare kommer att finnas på plats i samma lokal, och gemensamma 
temadagar kommer att anordnas ca två gånger per år. Energirådgivning är 
tillgänglig via olika arrangemang, besök, telefon, fax, e-post och vanlig post.  
Samverkan söks med bland andra Norrbottens energikontor AB, Luleå Energi AB, 
samt branschorganisationer. 
Tidsplan:  
Ansvarig: Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3, 4, 5 
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Utnyttja överskottsenergi  
 
Fjärrvärmeutbyggnad för hela centrala tätorten, del 1 
Fortsätta att bygga ut fjärrvärmenätet inom Luleå tätort. Anslutning av ytterligare 
ca 500 småhus på Lerbäcken, Västra Skurholmen och Björkskatan. Fjärrvärmen 
ersätter el för uppvärmning. 500 st hus á 22 MWh för uppvärmning, betyder att  
11 000 MWh/år el ersätts med fjärrvärme baserad på överskottsgas. 
När fjärrvärme ersätter el kan en del av den fossileldade elproduktionen på 
marginalen i det Nordiska elsystemet sparas in.  
Tidsplan: 2005-2006 
Ansvarig: Luleå Energi AB 
Måluppfyllelse: Mål 1, 3, 4 
 
Fjärrvärmeutbyggnad för hela centrala tätorten, del 2 
Fortsätta att bygga ut fjärrvärmenätet inom Luleå tätort. Anslutning av ytterligare 
ca 250 småhus på Björkskatan. Fjärrvärmen ersätter el för uppvärmning. 250 st 
hus á 22 MWh för uppvärmning, betyder att 5 500 MWh/år el ersätts med 
fjärrvärme baserad på överskottsgas. 
När fjärrvärme ersätter el kan en del av den fossileldade elproduktionen på 
marginalen i det Nordiska elsystemet sparas in.  
Tidsplan: 2006-2007 
Ansvarig: Luleå Energi AB 
Måluppfyllelse: Mål 1, 3, 4 
 
Fjärrvärmeutbyggnad för hela centrala tätorten och Råneå tätort, del 3 
Fortsätta att bygga ut fjärrvärmenätet inom Luleå och Råneå tätort. Totalt finns ca 
2000 hushåll som kan anslutas. Fjärrvärme ersätter el för uppvärmning. 2 000 st 
hus per år á 22 MWh för uppvärmning, betyder att 44 000 MWh/år el ersätts med 
fjärrvärme baserad på överskottsgas. 
När fjärrvärme ersätter el kan en del av den fossileldade elproduktionen på 
marginalen i det Nordiska elsystemet sparas in.  
Tidsplan: 2005-2010 
Ansvarig: Luleå Energi AB 
Måluppfyllelse: Mål 1, 3, 4 
 

Mer förnybar energi 
 
Småskalig biobränsleanvändning 
Information, utrustning, teknik samt hur man eldar rätt. Under 2005-2006 kommer 
en nationell kampanj avseende pelletsvärme att bedrivas, som riktar sig till 
privatpersoner, företag och organisationer. 
I samverkan med miljökontoret och skorstensfejarmästaren. 
Tidsplan:  
Ansvarig: Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3, 4, 5 
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Närvärmenät med pellets 
Utbyggnad av närvärme, lokala fjärrvärmenät i byar. Aktuella områden för 
närvarande är Antnäs och Rutvik. Fjärrvärme baserad på en förnyelsebar 
energikälla ersätter uppvärmning med el.  
Tidsplan: 2007-2010 
Ansvarig: Luleå Energi AB 
Måluppfyllelse: 1, 3, 4, 5 
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Verksamheter (kontor, handel, industri mm) 

Bättre hushållning (ändrat beteende)  
 
Information till verksamheter 
Kommunen ska bedriva en aktiv energirådgivning till allmänhet, små och 
medelstora företag och organisationer. Kommunens energirådgivning samordnar 
och kompletterar den rådgivning som ges av statliga myndigheter anpassad efter 
lokala och regionala förutsättningar. Arbetet med att öka kunskapen om 
energifrågor ska ske genom rådgivning, kampanjer, lokala evenemang och 
information.  
Samverkan söks med bland andra Norrbottens energikontor AB, Länsstyrelsen, 
Luleå Energi AB och Energimyndigheten. 
Tidsplan: löpande 
Ansvarig: Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3, 4, 5 
 

Effektivisera mera (tekniska insatser) 
 
Information till verksamheter 
Kampanj, energirådgivning, riktat till små och medelstora verksamheter, tekniska 
möjligheter, utrustning, miljö och ekonomi 
Tidsplan: löpande 
Ansvarig: Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3, 4, 5 
 
Fjärrkylnät inom Luleå tätort 
Fjärrkyla till fastigheter i centrala Luleå baserad på frikyla från älvvatten och 
kylmaskin. Fullt utbyggt fjärrkylanät (10-15 MW) byggs i centrum till en kostnad 
av ca 40-50 Mkr. Fjärrkylan ersätter eldrivna kylkompressorer. I framtiden kan 
absorbtionstekniken med värmedrivna kylmaskiner baserad på överskottsgas klara 
av kylbehovet. 
Tidsplan: 2006-2010 
Ansvarig: Luleå Energi AB 
Måluppfyllelse: Mål 3, 5 
 

Utnyttja överskottsenergi 
 
Tillsyn enligt Miljöbalken 
Miljönämnden bedriver till syn av miljöbalkens bestämmelser. Miljökontoret 
kommer i tillsynsarbetet, i anmälningsärenden och i övriga yttranden att lyfta fram 
möjligheten till att hushålla med och återanvända energi.  
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Miljökontoret 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3, 4, 5 
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Mer förnybar energi 
 
Tillsyn enligt Miljöbalken 
Miljönämnden bedriver till syn av miljöbalkens bestämmelser. Miljökontoret 
kommer i tillsynsarbetet, i anmälningsärenden och i övriga yttranden att lyfta fram 
möjligheterna till att nyttja förnybara energikällor.  
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Miljökontoret 
Måluppfyllelse: 1, 2, 3, 4, 5 
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Transporter 

Bättre hushållning (förändrat beteende) 
 
Information 
Om energiförbrukning i transportarbetet, kampanj, tävling. Marknadsföra 
möjligheterna med utbildning i miljöanpassat körsätt, rätt däckstryck, bilpooler 
mm. I samverkan med Miljökontoret informera om trafikens effekter på 
luftkvaliteten.  
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret 
Måluppfyllelse: Mål 1, 3, 6, 7, 8, 9 
 
Gång- cykelvägar 
Underhållsinsatserna på gång- cykelvägarna prioriteras. Utbyggnad för ökad 
säkerhet och tillgänglighet fortsätter. Skyltning av huvudcykelstråken färdigställs. 
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Gata och trafik, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 1, 6, 7 
 

Effektivisera mera (tekniska insatser) 
 
Offentlig belysning  
Energibesparingar i den offentliga belysning görs genom nedsläckning och 
energisnålare armaturer. 
Tidsplan: 2005 - 2007 
Ansvarig: Gata och trafik, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 4 
 

Mer förnybar energi 
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Kommunens verksamheter 

Bättre hushållning (förändrat beteende) 
 
Utbildning i miljöanpassat körsätt (EcoDriving) 
Utbildning i miljöanpassad körning är ett enkelt sätt att tydliggöra ambitionerna 
och samtidigt minska energianvändning för transporter. Utbildningen anordnas för 
de anställda som kör mycket personbil i tjänsten och för de som kör tunga fordon. 
Den finns även för arbetsmaskiner och båtar. 
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Teknisk service, Tekniska förvaltningen  
Måluppfyllelse: Mål 1, 2 
 
Rese- och transportpolicy 
En ny miljöanpassad policy för tjänsteresor för kommunanställda och politiker 
antas. Informationsinsatser till alla verksamheter. 
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Personalkontoret 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 6, 7, 8 
 
Energiprogrammet som undervisningsmaterial 
Energiprogrammet omarbetas till ett undervisningsmaterial för högstadiet och 
gymnasiet. I samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen. Erfarenheter 
från Teknikens Hus arbete med från projektet ”Grasping of Climate” kommer att 
användas.  
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Stadsbyggnadskontoret 
Måluppfyllelse: Mål 2 
 
Information till anställda 
Energiförbrukningen i kommunala lokaler, information om förbrukning, beteende 
och miljöpåverkan, varje år till alla verksamheter. Se även energinyckel för 
fastigheter. 
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Fastigheter, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3 
 

Effektivisera mera (tekniska insatser) 
 
Utbildning fastighetstekniker 
Den personal som till största delen kan påverka energianvändningen är 
fastighetstekniken. En fortlöpande utbildning är en förutsättning för att denna 
personalgrupp skall kunna utföra sitt uppdrag.  
Tidsplan: 2005-2007 
Ansvarig: Fastigheter, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 2, 3, 4 
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Byte till effektivare vattenpumpar 
Successivt installera nya effektivare vattenpumpar för att pumpa dricksvatten. 
Den första installerades 2004. Ytterligare ca 10 pumpar är aktuella för utbyte.  
Effektiviserar användningen av el med 4%, ca 500 000 kWh/år. 
Tidsplan: 2005-2010 
Ansvarig: Vatten och avlopp , Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 3 
 
Utnyttjande av energi i avloppsvatten och slam 
Utnyttja värmen i avloppsvatten och slam för att minska användningen av el 
respektive olja. Aktuellt är en värmepump i Råneå avloppsreningsverk och 
värmeväxlare i Uddeboverket.  
Minskar behovet av olja med 75-100 m3/år och användningen av el med ca       
100 000 kWh/år. 
Tidsplan: 2005-2010 
Ansvarig: Vatten och avlopp, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 1, 3, 4 
 
Transportpool 
Bygga upp en transportpool med olika färdmedel, bilar, cyklar och busskort, för 
alla förvaltningar. 
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Teknisk service, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 6, 7, 8 
 
Styrning av eluttag för motorvärmare 
Tids- och temperaturstyrning installeras i samtliga eluttag för motorvärmare för 
att minska elanvändningen. 
Tidsplan: 2005-2007 
Ansvarig: Fastigheter, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 3 
 
Belysning inomhus 
Luleå kommun ska byta ut belysningsarmaturer mot energieffektivare alternativ, 
typ HF-don. Närvarostyrning installeras i samband med nybyggnation samt större 
ombyggnationer. 
Tidsplan: 2005-2007 
Ansvarig: Fastigheter, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 3 
 
Energinyckel för kommunens fastigheter 
Årlig uppföljning av nyckeltal så att åtgärdsplaner samt energideklarationer av 
fastigheter kan tas fram. En fastighet med viss typ av verksamhet kan på detta sätt 
jämföras med andra inom samma verksamhetsområde.  
Tidsplan: 2005-2007 
Ansvarig: Fastigheter, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 1, 2, 3, 4, 5 
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Utnyttja överskottsenergi 
 

Mer förnybar energi 
 
Fler etanolfordon 
Luleå kommun har ett leasingavtal som innehåller etanolfordon. Verksamheterna 
rekommenderas i första hand att välja etanolfordon. Alla bilpoolsfordon kommer 
att vara etanolfordon.  
Tidsplan: 2005-2007 
Ansvarig: Teknisk service, Tekniska förvaltningen 
Måluppfyllelse: Mål 1, 5 
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