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1 Inledning 
Energi- och klimatfrågan blir allt viktigare ju mer fossila bränslen vi förbränner i världen och 

koldioxidutsläppen fortsätter att öka globalt sett. Detta kräver kraftfulla åtgärder främst från 

de rika länderna och det gäller även Tingsryds kommun. 

EU har lovat att till 2020 minska CO2-utsläppen med 20 %, använda energin 20 % 

effektivare1 och att 20 % av den använda energin skall vara förnybar.  

De svenska klimatmålen är att vi ska minska våra utsläpp med 40 %1 och att 50 % av energin 

ska vara förnybar år 2020. 

För att underlätta detta arbete erbjuder Energimyndigheten stöd till kommunerna, där denna 

strategi är ett viktigt verktyg. 

Strategin behövs för att strukturera upp arbetet, kartlägga hur energin används och 

tydliggöra kommunens egna mål för 2014 och 2020.   

 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan 

för tillförsel, distribution och användning av energi, vilken fastställs av fullmäktige.  

Denna strategi utgör också kommunens energiplan.  

 

2 Mål och syfte 
Det är viktigt att framför sig se en positiv bild av det vi vill uppnå.  

Det långsiktiga målet är att ha en fossilbränslefri energiförsörjning. De utredningar som 

gjorts om potentialer för biobränsle, energieffektivisering och ökad produktion av förnybar 

el visar på ett hållbart energisystem. Om tidshorisonten för detta slutmål är 2030 eller 2050 

är mindre intressant, det viktiga är att målet är tydligt, och att alla steg leder ditåt.  

I denna omställningsprocess ska den offentliga sektorn vara ett föredöme.   
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Figur 1. Sveriges energianvändning över tid.  

Källa: egna beräkningar sammansatta utifrån data från SCB, Energimyndigheten och Svebio. 
 

                                                 
1 Jämfört med 1990 
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Figur 1 ovan visar Sveriges energianvändning över tid. Trots att vi reser mer, producerar mer 

och har större ytor att värma upp har inte energianvändningen2 ökat. Tack vare 

energieffektivisering har den specifika energianvändningen, det vill säga använd energi per 

körd km, producerad vara och kvadratmeter lokalyta, minskat. Och det finns fortfarande en 

stor potential att ta vara på.  

Störst effektiviseringspotential har vägtransportsektorn men också inom bostäder och 

lokaler kan vi minska energianvändningen ytterligare med 20-30 %. Industrin har också 

mycket kvar att göra.  
 
Arbetet med att ställa om till ett hållbart energisystem har alltså två ingredienser; fasa ut 

fossila bränslen till förmån för förnybara och använda energin effektivare. Om vi använder 

våra resurser smart räcker den förnybara energin till att driva vårt samhälle även i framtiden. 
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Figur 2. Sveriges energianvändning per sektor idag och prognos/scenario för framtiden.  

Källa: egna beräkningar sammansatta utifrån data från SCB, Energimyndigheten och Svebio. 

 

Det stora teknik- och effektivitetsprånget kommer enligt expertis ske inom transportsektorn 

när eldrift och så kallad plug-in-teknik får sitt genombrott. Sammantaget gör detta att 

samhället kan vidareutvecklas trots lägre energianvändning totalt.   

 

2.1 Kommunala mål  
Tingsryds kommuns mål på längre sikt är också att bli fossilbränslefritt och energieffektivt. 

För att kunna utvärdera redan antagna kommunala mål och ge förutsättningar att anta 

realistiska delmål för 2014 och 2020 krävs ett underlag i form av en nulägesanalys.   

 

                                                 
2 Total tillförsel av primärenergi har ökat. Räknar man bort omvandlingsförluster i kärnkraftverk, utrikes transporter 

och användning för icke energiändamål har användningen däremot minskat.    
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3 Nulägesanalys Tingsryds kommun 2009 
Enligt energibalansen för Tingsryds kommun användes 600 GWh under 2009. Det är en 

ökning med 135 GWh eller 30 % sedan 1990.  

De största förändringarna är att industrin nästan har fördubblat sin energianvändning, 

transporterna har ökat sin med nästan 50 procent, hushållen har minskat sin med 12 % 

procent och att kommunens och övrig offentlig verksamhet minskat sin med cirka en 

tredjedel.   

Övrig verksamhet inkl förluster har senaste åren ökat till cirka 65 GWh per år efter att 

tidigare ha legat runt 50 GWh/år. Detta beror i hög grad på att fjärrvärme byggts ut i 

kommunen, inte på att energisystemet blivit mindre effektivt, tvärtom. Men tidigare har 

förlusterna uppstått i byggnadernas värmepannor. Nu är de totala förlusterna mindre men 

synliggjorts i statistiken i form av omvandlings- och kulvertförluster.    
 

0

50

100

150

200

250

1990 2000 2009

slutanvändning
industri,
byggverksamhet

slutanvändning
transporter

slutanvändning
hushåll

slutanvändning
Offentlig
verksamhet

övrigt inkl
förluster

Energianvändning per sektor i Tingsryds kommun (GWh /år)

   
Figur 3. Tingsryds energianvändning per sektor och över tid.  

Källa: SCB kommunala energibalanser, fastighetskontorets uppgifter och egna beräkningar. 
 

3.1 Förändring av energibärare 
Fördelningen av ”energins råvaror”, så kallade energibärare eller primärenergi, har förändrats 

sedan 1990. Främst genom att förbrukningen av fossila bränslen har minskat med cirka 5 % 

från 200 till 190 GWh medan bioenergi ökat med 150 % från knappt 100 till 250 GWh. 

Elförbrukningen har minskat med 8 % från 180 till 160 GWh. 

Samtidigt varierar trenden mellan olika sorters fossila bränslen, t ex har förbrukningen av 

diesel ökat medan den av eldningsolja minskat. 

 

3.1.1 Fossil energi till värme minskar men ökar til l transporter  
Energi till transporter har ökat med 50 procent under tidsperioden, vilket beror på att den 

tunga trafiken ökat kraftigt. Bensinförbrukningen har minskat, främst de senaste åren. Trots 

dieselmotorns jämfört med bensinmotorns högre verkningsgrad, har de senaste årens 

uppsving bland dieseldrivna personbilar endast märkts marginellt på helheten; 2009 var 

fortfarande 85 % av kommunens personbilar alltjämt bensindrivna jämfört med 93 % 2006.  
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Användningen av eldningsolja har minskat, men inte alls lika mycket som 

biobränsleanvändningen ökat. Industrin visar en svag ökning av oljeförbrukningen medan 

hushåll och offentlig sektor minskat sitt oljebehov kraftigt, med 90-95 % sedan 1990.  

 

3.1.2  Andelen förnybar energi ökar – CO2-utsläppen  minskar   
1990 var andelen förnybar energi 43 procent, räknat på kommunen som geografiskt 

område, fördelat på 24 % el och 19 % biobränsle.  

2009 hade andelen stigit till 60 procent, fördelat på 20 % el och 40 % biobränsle. Därmed 

uppfylldes 2010 års mål för Tingsryds kommun redan 2009.  

 

Den ökade användningen av förnybar energi har lett att de fossila CO2-utsläppen under 

samma period minskat med 5 %, från cirka 54 000 till 51 000 ton. Att den minskningen inte 

alls är lika stor som den relativa ökningen av förnybar energi beror på att den totala 

energianvändningen i kommunen ökat.   

 

3.2 Kommunkoncernens energianvändning    
Kommunen som organisation, inkl bolag och stiftelser, nedan kallad kommunkoncernen, 

använder energi i form av värme, el och drivmedel. Elen brukar delas in i verksamhetsel 

(kontorsutrustning, gatubelysning, motordrift till vatten- och avloppsverk etc.) och 

fastighetsel (allmän belysning, fläktar, pumpar, tvättstugor etc.). Elförbrukningen går dock 

sällan att mäta efter funktion, utan mäts oftast per hel byggnad eller byggnadskomplex.  

 

Under 2009 använde kommunkoncernen totalt 42 GWh, varav 88 procent förnybart, fördelat 

enligt följande tabell:  

 

 Värme El Transporter/ 

Drivmedel 

SummaSummaSummaSumma    

Kommunal service  14 GWh 7 GWh 3,8 GWh 25 GWh25 GWh25 GWh25 GWh    

Vatten- & avloppsförsörjn - 3 GWh - 3 GWh3 GWh3 GWh3 GWh    

Gatubelysning - 1 GWh - 1 GWh1 GWh1 GWh1 GWh    

Bostäder (KommunHus) 11 GWh 1,5 GWh3 - 13 GWh13 GWh13 GWh13 GWh    

Summa Summa Summa Summa     25 GWh 25 GWh 25 GWh 25 GWh     13 GWh13 GWh13 GWh13 GWh    3,8 GWh3,8 GWh3,8 GWh3,8 GWh    42 G42 G42 G42 GWhWhWhWh    
Tabell 1. Tingsryds kommunkoncerns energianvändning 2009 fördelat efter användning.  

 

 Värme Drift- och 

fastighetsel 

Transporter/ 

Drivmedel 

SummaSummaSummaSumma    

Fossila bränslen 1,5 GWh - 3,5 GWh 5 GWh5 GWh5 GWh5 GWh    

Biobränslen  22 GWh - 0,3 GWh 22 GWh22 GWh22 GWh22 GWh    

El  1-2 GWh 12-13 GWh - 11114 GWh4 GWh4 GWh4 GWh    

Summa Summa Summa Summa     25 GWh 25 GWh 25 GWh 25 GWh     13 GWh13 GWh13 GWh13 GWh    3,8 GWh3,8 GWh3,8 GWh3,8 GWh    42 GWh42 GWh42 GWh42 GWh    

Andel förnybar energiAndel förnybar energiAndel förnybar energiAndel förnybar energi    88 % 88 % 88 % 88 %     
Tabell 2. Tingsryds kommunkoncerns energianvändning 2009 fördelat efter energibärare.  

Källa: Egna beräkningar utifrån uppgifter från genomgångna fakturor, fastighetskontoret, Tingsryds Energi och 
Kommunhus.  
 

                                                 
3 Fastighetsel, exkl hushållsel 
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3.2.1 Byggnader 
För värme och el till byggnader var andelen förnybar energi 95 %.  

Kommunförvaltningens fastigheter förbrukade i genomsnitt 240 kWh el och värme per 

kvadratmeter A-temp.  

Därtill kommer Kommunhus 83 250 m2 bostäder och 9 250 m2 lokaler (A-temp). 

Kommunhus normalårskorrigerade specifika förbrukning var totalt 136 kWh/m2 inkl. 

fastighetsel (16 kWh/m2) men exkl. verksamhetsel. På grund av att förvaltningen inte kan 

särskilja på fastighetsel och verksamhetsel medan Kommunhus gör det skulle ett 

koncerngemensamt nyckeltal vara missvisande.        

Variationen mellan byggnaderna är stor både beroende på vilken verksamhet som pågår, 

klimatskal och ventilationssystem etc. 

Det gäller att få ner både den absoluta förbrukningen genom att ha täta hus och 

återvinningstekniker men också att fasa ut elkrävande utrustning som t ex elvärmda 

batterier i ventilationssystem, och byta ut dem till vattenburna värmebatterier. Därför är 

kvoten mellan värme- och elförbrukning viktig att hålla koll på. Den ska vara så hög som 

möjligt.   

 

ort objekt uppvärmning
YTA, m2                           
(A-temp)

Specifik total 
energianv 
kWh/m2

MWh värme                 
normalårs-
korrigerat

el, totalt 
(MWh)

kvot 
värme/el

Tingsryd Kaskad Fjärrvärme TEAB 2 338 961 1 223 1 024 1,2
Ryd Bikupan Fjärrvärme E-on 465 378 114 62 1,8

Tingsryd Dackehallen Fjärrvärme TEAB 4 158 344 626 803 0,8

Ryd Solängen Fjärrvärme E-on 2 819 314 559 326 1,7

Tingsryd Röda villan olja/el 94 286 25 2 13,9

Tingsryd Tingsgården Fjärrvärme TEAB 5 004 284 983 439 2,2

Konga Allhuset Pellets/olja 4 586 279 860 419 2,1

Tingsryd Ekliden Pellets 1 134 267 210 93 2,3

Tingsryd Dackeskolan Fjärrvärme TEAB 2 416 258 403 779 1,8

Tingsryd Junibacken Elvärme 191 256 0 49 0,0
Tingsryd Myrstacken Fjärrvärme TEAB 802 243 148 46 3,2

Summa 85 254 240 12 712 7 769 1,6

orange = sämre än snittet på alla fyra parametrar
gul = sämre än snittet på 3 av 4 parametrar

= externt köpt värme

Tabell 3. Tingsryd kommunorganisations fastigheter 2009 sämre än genomsnittet räknat och sorterat på total 

energianvändning (el + värme) per m2.  

Källa: Egna beräkningar utifrån uppgifter från fastighetskontoret, TEAB och genomgångna fakturor.  

 

3.2.2 Transporter 
Kommunkoncernen använder diesel, bensin och etanol (E85) till transporter4. Under 2009 

förbrukades knappt 4 GWh drivmedel, fördelade enligt följande tabell:  

 

                                                 
4 uppgift om energi till transporter av de varor kommunen köper saknas och ingår ej i denna studie. Energin till 

varutransporter är dock omfattande.  
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 Energi Energi Energi Energi     Liter bränsleLiter bränsleLiter bränsleLiter bränsle    

Diesel egen regi (antaget 100 % i tunga fordon) 1 320 MWh 135 000 

Bensin egen regi 600 MWh  67 000 

Etanol (E85) egen regi 320 MWh 49 000 

Körning egen bil i tjänsten (ej uppdelat per bränsle) 350 MWh  38 000 

Diesel entreprenad (skolskjutsar) 1 220 MWh 125 000 

Summa Summa Summa Summa     3 800 MWh 3 800 MWh 3 800 MWh 3 800 MWh      

AnAnAnAndel förnybar energi del förnybar energi del förnybar energi del förnybar energi (låginblandning av etanol och biodiesel inräknat5)    7,3 % 7,3 % 7,3 % 7,3 %     
Tabell 4. Tingsryd kommunkoncerns drivmedelsförbrukning 2009.  

Källa: Preem, urval i leverantörsfakturor, ekonomisystemet, skolskjutsentreprenörer; Veolia, Busspecialisten, 
Tingsryds Buss samt Hallabro Buss  

 

Antalet personbilar uppgick till 59 st, varav 38 st, d.v.s. 64 % var miljöbilar, samtliga 

etanolbilar. Relevanta uppgifter om körsträckor och ”bränsletrohet” saknas. 

Därutöver finns cirka 20 lätta lastbilar, 3 tunga lastbilar, 3 motorredskap (hjullastare etc.) 

och 3 tunga traktorer plus ytterligare ett antal lättare motorfordon6.  

 

3.2.3 Fjärrvärme – Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Energi AB producerar biobränslebaserad fjärrvärme i Tingsryd, Urshult och 

Linneryd tätorter, sedan 2010 även i Väckelsång. I Tingsryd äger bolaget själv 

värmepannorna medan hetvatten köps från sågverken i Urshult och Linneryd.  

Av 27 GWh fjärrvärmeproduktion i den egna anläggningen i Tingsryd kom en liten andel från 

olja: 0,32 GWh eller 1,2 procent år 2009, motsvarande 80 ton koldioxid.  

Energibäraren i sågverkens pannor i Urshult och Linneryd 100 % biobränsle.  
 

Hur fjärrvärmens CO2-utsläpp ska bokföras/definieras återkommer i analyskapitlet. Om 

TEAB’s hela oljeförbrukning skulle belasta kommunkoncernen - oberoende av hyresgäst - 

skulle det motsvara max 5 % av koncernens utsläpp. Denna mängd är i sammanhanget 

försumbar och ligger inom felmarginalen för utsläppsberäkningarna att nulägesanalysen 

bortser från dessa utsläpp.  

 

3.2.4 Koldioxidutsläpp från kommunens verksamhet 
Koldioxidutsläppen är direkt kopplade till hur mycket förnybart biobränsle som används.  

Uppvärmningen baserat på 95 procent förnybar energi genererade utsläpp av 450 ton fossil 

CO2. Transporterna, baserat på sju procent förnybar energi genererade drygt 900 ton CO2. 
 

Hur utsläpp från elförbrukning beräknas återkommer i analyskapitlet, men eftersom 

kommunen bara köper 100 % förnybar el från vatten och vind antas kommunkoncernens 

elförbrukning inte orsaka några koldioxidutsläpp. 
 

Totalt summerar kommunens verksamhet utsläpp av 1 350 ton koldioxid år 2009.  

I stora drag kan man säga att för uppvärmning och el är Tingsryds kommun redan 

fossilbränslefria, medan drivmedel till transporter fortfarande är nästan helt 

fossilbränsleberoende. 

                                                 
5 ”Vanlig” 95-oktanig bensin har 5 % inblandning av etanol. Diesel får inblandas med 5 % FAME (rapsdiesel). 

Kommunen köpte både diesel med låginblandning av biodiesel och ”vanlig” diesel under 2009. 
6 Källa: BILFAKTA Sverige AB som sammanställt data från Vägtrafikregistret 
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3.3 Utvärdering av kommunens miljö- och klimatmål 
Kommunfullmäktige antog i december 2005 ett miljöprogram för 13 av de 16 nationella 

miljömålen.  För det miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan antogs sex 

lokala/kommunala delmål till och med år 2010. Övriga miljökvalitetsmål som har koppling 

till energi är god bebyggd miljö. Kommunala delmål saknas för detta men ett par lokala 

åtgärder har antagits.  

Då energidata för kommunen för 2010 inte ännu finns tillgängliga släpar uppföljningen 

efter. För att ändå få en bild av måluppfyllelsen följer här en avstämning med 2009 års 

siffror. För mer info om miljöprogrammet se ”uppföljning av miljöprogram för Tingsryds 

kommun”, april 2010.    
 
Begränsad klimatpåverkanBegränsad klimatpåverkanBegränsad klimatpåverkanBegränsad klimatpåverkan    

 

Lokalt mål Lokalt mål Lokalt mål Lokalt mål ---- vad vad vad vad    Hur mycketHur mycketHur mycketHur mycket    NulägeNulägeNulägeNuläge    StatusStatusStatusStatus    

1. CO2-utsläpp per capita  ≤ 3,5 ton 4,2 ton  

2. Andel förnybar energi  ≥ 60 % 60 %  

3. Elförbrukning  -10 % jämfört med 1995 - 8 %  

4. Levererad fjv från TEAB ≥ 30 GWh >30 GWh7  

5. CO2-utsläpp från trafiken ≤ 1990 års utsläpp (27 000 ton) 40 000 ton  

6. Förnybara drivmedel i  

    transportsektorn 

≥ 6 % 4,5-5 %  

Tabell 5. Uppföljning av Tingsryds kommuns klimatmål för 2010.  

 

        = målet är uppnått 

        = målet är inte uppnått men trenden är åt rätt håll  

        = målet är inte uppnått och trenden är åt fel håll   

 

God bebyggd miljöGod bebyggd miljöGod bebyggd miljöGod bebyggd miljö    

Lokala delmål för miljökvalitetsmålet saknas. I uppföljningen som gjorts av miljöprogrammet 

finns två punkter med. I den mån det går att utvärdera åtgärder blir det enligt följande: 

     

ÅtgärdsÅtgärdsÅtgärdsÅtgärds----

punktpunktpunktpunkt    
Åtgärd enligt miljöprogramÅtgärd enligt miljöprogramÅtgärd enligt miljöprogramÅtgärd enligt miljöprogram    ÅÅÅÅtgärd gjordtgärd gjordtgärd gjordtgärd gjord    StatusStatusStatusStatus    

13.11 

Bevaka det regionala samarbetet kring avfalls-

hanteringen, bl a med avseende på biologisk 

behandling av köks- och restaurangavfall 

Sker kontinuerligt.  

Just nu bevakning på att 

eventuellt lämna matavfall från 

storkök till Växjö. 

 

13.12 

Uppdatering av kommunens avfallsplan för att 

uppfylla de nationella målen för avfallshantering 

Planen finns men är ej antagen, 

behöver ses över igen.  

Ej gjort pga. resursbrist. 

 

Tabell 6. Uppföljning av Tingsryds kommuns åtgärder med avseende på miljömålet god bebyggd miljö för 2010.  

                                                 
7 2010 levererades 40 GWh från TEABs anläggningar.  
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4 Analys, trender och framtidsscenario 
Vid betraktande av Tingsryds kommuns och Sveriges energianvändning i ett tids- och 

omvärldsperspektiv framstår några scenarior som mer troliga än andra.  

Figur 4. Trender i Tingsryds kommuns energianvändning per energibärare.  

Källa: SCB kommunala energibalanser och egna beräkningar efter kompletterande uppgifter från Tingsryds kommun. 

 

I verkligheten är naturligtvis inte statistiken linjär men låter man datorn räkna fram 

trendlinjer utifrån de data som finns från 1990, 1995, 2000-2009 blir det enligt figur 

4 ovan.  Förbrukningen av fossila bränslen har minskat med cirka två procent per år, ungefär 

dubbelt så snabbt som elförbrukningen. Det mest intressanta är kanske dock att 

användningen av biobränsle ökat mycket snabbare än så, med i genomsnitt 6-7 procent per 

år och passerade elförbrukningen runt 2002 och fossilbränsleförbrukningen 2006. 

Den uppenbara frågan är om samma trend håller i sig även i framtiden?  

Här blir omvärldsanalysen desto viktigare att väga in. I en alltmer globaliserad värld, 

klimatpåverkan, internationella förhandlingar om klimatpolitik och en kraftigt ökad 

efterfrågan av energi och naturresurser i utvecklingsländerna, främst i Kina och Indien, blir 

framtidsprognoserna svårare att göra. Men den stora frågan är om man kan bedöma om 

prisrelationen mellan fossila och förnybara bränslen på grund av ovanstående i framtiden 

kommer att öka, förbli oförändrad eller minska jämfört med hittills?  

Ingenting tyder på att konkurrenskraften för fossila bränslen kommer att förbättras i 

framtiden jämfört med de senaste 20-30 åren, snarare tvärtom. 

 

Slutsatsen av detta är att ökad användning av lokal bioenergi ökar förutsättningarna för 

ekonomisk utveckling och minskar sårbarheten med och riskerna för skenande kostnader för 

importerad olja.  En global ökad efterfrågan av bioenergi kommer också leda till att mer 

sådan energi och fler bioenergiprodukter kommer bli globala handelsvaror med allt vad det 

innebär av ökad konkurrens och effektivare logistik.  

Nationella och regionala mål om fossiloberoende i alla samhällssektorer gör att Tingsryd 

kommuns strategiska vägval mot mer förnybar energi och effektivare energianvändning ter 

sig än mer naturlig och önskvärd. Te x har regeringen slagit fast att 2030 ska inga nya 

fossilt = 220 -2x 

el = 165 -1x 

bio = 65 +7x
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Trender energibärare i Tingsryds kommun fördelat på  bio-, fossila bränslen & el (GWh)

Sett på 20 år är trenden för fossila bränslen att användningen av fossila 

bränslen minskat med 2 GWh om året, dvs cirka 1 % per år. Med bibehållen 

trend uppnås målet 20 % CO2-reduktion till år 2020. 

Trenden för biobränslen är tvärtom kraftigt ökande med 6-7 GWh eller i 

genomsnitt 6-7 % per år; en tredubbling under perioden från 70 till 200 GWh. 

Trenden vad gäller elförbrukn är att den är svagt vikande med knappt 1 GWh 

per år eller ca 0,5 % per år. För att klara 20 % minskning till 2020 jmf med 

1990 måste elförbrukningen minska snabbare än hittills.
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fordon som kommer ut på marknaden vara beroende av fossila bränslen och till 2020 har 

Regionförbundet Södra Småland målsättningen att kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri.  

 

På kortare sikt (2014) blir det svårare att åstadkomma några drastiska förändringar då 

många avtal med entreprenörer och leverantörer löper till och med 2014 eller längre. 

Däremot fram till 2020 har samtliga befintliga avtal med entreprenörer och leverantörer löpt 

ut vilket innebär att krav på förnybara drivmedel kan ställas i interna och externa 

upphandlingar.   

 

Elproduktionens/ Elproduktionens/ Elproduktionens/ Elproduktionens/ ----förbrukningens miljöpåverkanförbrukningens miljöpåverkanförbrukningens miljöpåverkanförbrukningens miljöpåverkan    

Om hur elproduktionen påverkar miljön tvistar de lärde. De flesta är överens om att det är 

hos konsumenten som utsläppen skall bokföras, inte hos producenten. Tre metoder är 

förhärskande. Den första är genomsnittsmetoden, den andra är marginalelsmetoden och den 

tredje är utsläppsrättsmetoden.  

I stort sett all uppföljning från kommuner och myndigheter som beskriver elstatistik 

historiskt över tid etc. tilllämpar genomsnittsmetoden. Den innebär att man tar ett specifikt 

års elproduktionsmix inkl import och fördelar den jämnt över året och över Sverige. Det 

innebär t ex att norrland, trots att där finns ett elöverskott på vattenkraft, per definition 

också ímporterar ca hälften kärnkraft och lite övrig värmekraft i sin elmix.   

Marginalelsmetoden bygger på att det är den produktion som kommer sist in på marknaden 

- för vår del av världen innebär det kolkondenskraft – som definierar utsläppen för all 

förändring i elkonsumtion, både ökad och minskad konsumtion. Det är därför som varje 

besparad kWh el eller tillkommande lokal förnybar kWh el tränger undan 1 kWh kolkraft och 

besparar atmosfären 1 kg CO2. Även om importen av el bara på helårsbasis uppgår till några 

procent.   

På senare år har utsläppsrättsmetoden dykt upp. Den innebär att då EU har ett tak på hur 

mycket CO2 som får släppas ut från industri- och elproduktionssektorn, spelar det inte 

någon roll hur mycket kolel som producerats eftersom taket/kvoten alltid fylls; minskar 

kolkondensproduktionen ökar t ex stålindustrin sina utsläpp istället eller vice versa. 

Resonemanget glömmer dock det viktiga att ”användandet” av en utsläppsrätt och själva 

utsläppen inte alltid sker samma år; många företag spekulerar i priserna på utsläppsrätter. 

De behåller, köper respektive säljer sina utsläppsrätter beroende på pris, produktion etc.   

 

Hur man ska resonera är inte självklart.  

Det måste dock alltid vara rätt att bestämma sig för att föregå med gott exempel, städa upp 

framför egen dörr först och välja elavtal med bara förnybar el.  

    

Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme ---- TEAB TEAB TEAB TEAB    

I grunden är det konsumenten som skall belastas för sina utsläpp och sin energianvändning. 

Köper en kommunal fastighet fjärrvärme skall fastigheten få tillgodogöra sig fjärrvärmens 

miljöfördelar, inte producenten. Men vad definierar en kommunal verksamhet? Naturligtvis 

är ett kommunalt energibolag en kommunal verksamhet, men om kunden är en privat butik 

eller industri? 

Ett sätt att hantera frågan är att konsekvent hålla på principen att energins utsläpp bokförs 

hos värmekunden, och att energibolagets verksamhet redovisas separat för att undvika 

dubbelbokföring.  
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5 Mål och strategi för Tingsryd kommunkoncern 
Mål för kommunens egen verksamhet ska fastställas på kort sikt, till och med år 2014 och 

på medellång sikt, till och med år 2020. 

Strategin delas upp i två användningsområden: fastigheter och transporter, samt beaktar 

både energieffektivitet och (primär)energins ursprung.  

5.1 Mål till 2014 och 2020 
 

    FastigheterFastigheterFastigheterFastigheter TraTraTraTransporternsporternsporternsporter    
    EnergieffektiviseringEnergieffektiviseringEnergieffektiviseringEnergieffektivisering8888    Förnybar energiFörnybar energiFörnybar energiFörnybar energi    EnergieffektiviseringEnergieffektiviseringEnergieffektiviseringEnergieffektivisering9999    Förnybar energiFörnybar energiFörnybar energiFörnybar energi    

Mål 2014 - 15 % 100 %10 - 5 % 10 % 

Mål 2020 - 25 % 100 %10 - 20 % 75 % 

Tabell 7. Mål för energieffektivisering och förnybar energi för Tingsryd kommunkoncern.  

 

5.2 Åtgärdsstrategier  
För att uppnå målen krävs strategier. Strategierna delas in i olika delområden som i sin tur 

bryts ned i tidsatta handlingsplaner med tydligt dokumenterat vem som är ansvarig för vad 

och när det ska vara klart. Handlingsplanerna utvärderas och revideras årligen.  

Detta strategidokument är ”nivån innan” handlingsplaner. 
 
 

ÅtgärdsstrategiÅtgärdsstrategiÅtgärdsstrategiÅtgärdsstrategi fastigheter fastigheter fastigheter fastigheter 

EnergieffektiviseringEnergieffektiviseringEnergieffektiviseringEnergieffektivisering    Förnybar energiFörnybar energiFörnybar energiFörnybar energi    

• Investeringsbeslut grundas på livscykelkostnad 

• Komplettera med solvärme på pelletsanläggningar 

• Prioritera objekt med både hög specifik    

el- och värmeförbrukning 

• Bygga ut fjärrvärmenätet i hela kommunen 

• Prioritera objekt med ”dold elvärme” t ex 

elbatterier i ventilationsaggregat 

• I samverkan eller i egen regi producera mer 

förnybar el – vindkraft, kraftvärme 

• Prioritera objekt där värme köps externt • Systematisk askåterföring från TEAB’s pannor 

Tabell 8. Tingsryd kommunkoncerns åtgärdsstrategier för fastigheter.  

 
ÅtgärdsstrategiÅtgärdsstrategiÅtgärdsstrategiÅtgärdsstrategi transporter transporter transporter transporter 

EnergieffektiviserinEnergieffektiviserinEnergieffektiviserinEnergieffektiviseringggg    Förnybar energiFörnybar energiFörnybar energiFörnybar energi    

• Resepolicy – mer cykel, samåkning och 

kollektivt resande  

• I samverkan eller egen regi producera biogas av 

biologiskt hushållsavfall och avloppsslam 

• utbildning sparsam körning • Krav på förnybart drivmedel i tung trafik i egen regi 

och extern upphandling/utförare  

• bättre uppföljning körsträckor samt 

bränsleförbrukning nedbrutet på fordon 

• Varje förvaltning tar fram en avvecklingsplan för 

fossila bränslen 
• i samverkan eller egen regi samordna 

varutransporter 
 

Tabell 9. Tingsryd kommunkoncerns åtgärdsstrategier för transporter. 

                                                 
8 Jämfört med år 2009 om ej annat anges. Räknat i energianvändning per yta, t ex kWh/m2 
9 Jämfört med år 2009 om ej annat anges. Räknat i förbrukad mängd drivmedel, t ex i MWh 
10 exkl spetseldning vid kallt väder och reservpannor vid driftsstörning 


