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Sammanfattning 
Älmhults kommun har arbetat fram en ny energi- och klimatstrategi för 
perioden 2011-2020 som ska ersätta den gamla energiplanen som antogs av 
kommunfullmäktige 2001. Arbetet med strategin anses viktigt och mål och 
åtgärder i handlingsplan ska vara ambitiösa men realistiska. Därför kommer 
strategin att genomarbetas grundligt under 2011, förankras i kommun-
organisationen och revideras ytterligare. 
 
Kommunorganisationen har en betydande roll i samhället att gå före och 
inspirera andra genom att sträva mot energieffektivisering och hållbara 
transportlösningar i sina egna verksamheter, men det krävs även aktivt 
arbete mot och samarbete med näringsliv och hushåll om god 
energihushållning och miljövänliga transporter för att minska klimatpåverkan 
i kommunen som geografi. 
 
De övergripande målen är: att energieffektivisera och satsa på förnybara 
bränslen och drivmedel för att gå mot ett uthålligt energisystem som 
samspelar med det naturliga kretsloppet och har en bas av förnyelsebara 
energikällor och är fossilbränslefritt.  
 
Åtgärder som bedöms ge störst effekt:  
 
I kommunen som organisation: 

 en översyn och effektivisering av alla kommunens fastigheter en stor 

och viktig åtgärd tillsammans med en översyn och förändring av de 

kommunala transporterna.  

För kommunen som geografi:  

 satsningar på miljövänliga transport- och kommunikationslösningar 

av största betydelse där hänsyn bör tas vid all planering av 

samhällsbyggnad och infrastruktur. 

 
Handlingsplanen redovisas i bilaga 1 och 2. 
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1. Bakgrund 

1.1 Syfte och förutsättningar 

Denna energi- och klimatstrategin ska fylla flera syften. Den kommer utgöra 
kommunens energiplan och ersätta den gällande energiplanen från 2001. 
Älmhults kommun har sökt och beviljats Energimyndighetens 
energieffektiviseringsstöd för perioden 2010-2014. Strategin ska vara en 
energieffektiviseringsstrategi som innehåller en handlingsplan med 
övergripande mål för 2014 och 2020 för kommunen som organisation och 
som ger möjlighet att erhålla stöd för satsningar på energieffektivisering 
t.o.m. 2014. Älmhults kommun har under 2010 även undertecknat 
”Borgmästaravtalet” som innebär att kommunen ska gå längre än EU:s mål 
när det gäller att minska koldioxidutsläppen fram till 2020. Därmed sätts 
även mål med tillhörande åtgärder i handlingsplan för kommunen som 
geografi och strategin med handlingsplan ska även uppfylla kommunens 
åtagande enligt Borgmästaravtalet.  
 
Älmhults kommuns arbete med energi- och klimatfrågor är av stor betydelse 
för en hållbar samhällsutveckling. 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 
Älmhults kommun står inför. Kommunorganisationen måste i sitt arbete även 
inspirera, uppmuntra och engagera företag och hushåll för att kommunen 
som geografi ska få en positiv framtidsutveckling ur ett klimatperspektiv. Det 
finns en tydlig koppling till kommunikationer, sysselsättning och 
näringslivsutveckling.  
 
Åtgärderna i energi- och klimatstrategin syftar även till att nå de nationella, 
regionala och lokala miljömålen för begränsad klimatpåverkan och en god 
bebyggd miljö. 
 
Genom att upprätta en energi- och klimatstrategi visar Älmhults kommun på 
ett ansvarsfullt arbete för att nå de internationella, nationella och regionala 
klimatmålen. 
 
I arbetet med energieffektivisering för kommunen som organisation används 
2009 som basår (jämförelseår) i den mån det är möjligt. För kommunen som 
geografi och arbetet med att uppfylla åtagande enligt Borgmästaravtalet 
används SCB-uppgifter från 1990 och 2008 som jämförelseår. För 2009 är 
ännu inte alla uppgifter från SCB tillgängliga. 
 
I strategin kommer Älmhults kommun som geografi benämnas ”kommunen 
som geografi” eller ” kommunen” och den kommunala organisationen 
bestående av förvaltningar och kommunala bolag kommer benämnas ” 
”Älmhults kommun”, ”kommunen som organisation” eller 
”kommunorganisationen” (vid något tillfälle används ”Älmhults kommun” 
eller ”kommunen” även där betydelsen skulle kunna vara både 
kommunorganisationen eller kommunen som geografi). 
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1.2 Växthuseffekten och klimatförändringarna 

Växthuseffekten innebär enkelt uttryckt att gaser i atmosfären håller kvar en 
del av den värme som utstrålas från jordytan. Denna s.k. naturliga 
växthuseffekt är en nödvändighet för livet på jorden, men idag förändrar 
människan atmosfärens kemi genom utsläpp av föroreningar. Därigenom 
förstärks växthuseffekten och klimatet påverkas på ett sätt som skiljer sig 
markant från de naturliga klimatvariationer som man kunnat följa bakåt i 
jordens historia.  
 
Vattenånga och koldioxid är växthusgaser som finns naturligt i jordens 
atmosfär. Gaserna fångar upp utgående värmestrålning och reflekterar 
värme tillbaka mot jorden.  
 
Det finns fler gaser i atmosfären och 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 (kol, olja och naturgas) ger upphov till koldioxid som står 
för 80 procent av växthusgaserna.  
 
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 ju mer växthusgaser i atmosfären – desto 
varmare blir det.  
 
 

1.3 Lagen om kommunal energiplanering och förordningen 
om energieffektiviseringsstöd. 

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun 
ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen 
fastställs av kommunfullmäktige. En klimatstrategi kan med fördel innefatta 
en energiplan och därigenom uppfylla lagens syfte. Ett mål med 
energiplanering är bättre ekonomi i kommunen som en effekt av bl.a. 
energieffektivisieringsåtgärder. 
 
Kommunorganisationen har ansökt och beviljats stöd till energieffektivisering 
enligt förordningen om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och 
landsting (2009:1533). En förutsättning för stödet är bl.a. att kommun-
organisationen fastställer en strategi för energieffektivisering och aktivt 
arbeta för att genomföra strategin. Strategin ska innehålla mål för den 
energieffektivisering kommunen avser att uppnå till och med år 2014 och år 
2020. Strategin ska även innehålla en handlingsplan för arbetet med 
energieffektivisering. 
 

1.4 Älmhult kommuns möjligheter att påverka 

Kommunorganisationen har en viktig roll att spela inom energi- och 
klimatarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn 
samt drift av tekniska anläggningar. Samtidigt finns goda möjligheter att 
påverka utvecklingen genom ansvaret för information, utbildning och 
rådgivning.  
 
Samhällsplanering spelar en viktig roll om vi ska nå energi- och klimatmålen 
och därmed minska klimatförändringen. Översikts- och detaljplaner utgör en 
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viktig funktion vad det gäller energianvändning t.ex. gällande lokalisering av 
ny bebyggelse och hur den placeras i terrängen, vilka möjligheter för 
kollektivtrafik som skapas och vilka uppvärmningssystem som kan 
användas.  
 
Ur en energibalans som tagits fram för kommunen som geografi, som visar 
utvecklingen från 1990 och framåt går att utläsa en oroande ökning av 
tillförsel och användning av energi inom transportsektorn och speciellt av 
dieselanvändningen. Kommunorganisationen kan i sina olika roller och nära 
kontakt med medborgare, transportföretag och näringsidkare arbeta för mer 
miljövänliga transporter samt utveckla andra effektiva styrmedel.  
 
Kommunen som organisation bidrar med en relativt stor del av kommunens 
totala utsläpp av växthusgaser. Genom att se över sin energiförbrukning, 
tjänsteresor, transporter samt inom ramen för upphandling ställa klimatkrav, 
kan egna verksamheter minska sin klimatpåverkan avsevärt. 
Kommunorganisationens agerande bör vara föredömligt och inspirerande för 
övriga delar av samhället då energibalanserna visar att övrigt näringsliv och 
hushåll också använder en stor del av energin i kommunen som geografi. 
 

2. Inventering  

2.1 Geografi och befolkning 

 

 
 
Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och hade 15 570 invånare i slutet 
av år 2009.  
 
Yta: 895,4 km2 (983,3 km2 inklusive sjöar) 
 
Befolkningsstruktur: 17 personer per km2 
 
Orter och befolkning: Älmhult är den dominerande tätorten där 55 %, (eller 
ca 8 500) av kommunens invånare bor. Det finns även mindre orter i 
kommunen, där de största är Delary, Diö, Eneryda och Liatorp. 
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Kommunikationer: Älmhult ligger utmed stambanan. Likaså finns ett väl 
utbyggt bussnät, och massor av fina cykelvägar. Den som färdas i bil har 
goda vägförbindelser. 23:an går i nordsydlig riktning strax öster om Älmhult. 
Riksväg 120 går igenom samhället väster- och österut. 
 

2.2 Näringsliv  

I Älmhultsbygden finns en tradition av entreprenörsanda och 
uppfinningsrikedom. Kombinerad med modern infrastruktur och teknik har 
den gett Älmhult ett brett och konkurrenskraftigt näringsliv som sysselsätter 
inte bara kommunens invånare, utan även ger jobb åt mer än 3 100 personer 
som pendlar in från orter som Malmö, Helsingborg och Växjö. Nästan 1200 
personer pendlar ut från Älmhult. 
Älmhults kommuns näringsliv är starkt differentierat. Här finns tillverkande 
företag inom elektronik, teknik, verkstad, trä, trycksaker m.m. Vidare finns 
grossist-, handels- och serviceföretag inom heminredning, finans, IT, textil, 
transport, bygg, el, VVS, motor och dagligvaruförsäljning m.m. Totalt finns ca 
1 100 företag i kommunen och i genomsnitt var tolfte Älmhultsbo är egen 
företagare. Flera företag är med europeiska mått mätt medelstora. Många 
agerar på världsmarknaden som delar av utländska koncerner, med egna 
dotterbolag i andra länder eller enbart med försäljning av egna produkter. 
Länets största företag, IKEA, har sitt ursprung i Älmhult med ett 10-tal 
företag i Älmhult och tillsammans ca 3 500 anställda. 
De näringsgrenar som har flest antal sysselsatta är varuhandel, restaurang 
och hotell (24%), bank-, försäkrings- och uppdragsverksamhet (22%), 
offentlig förvaltning (19%).  
 

2.3 Nulägesanalys Älmhults kommun som geografi  

2.3.1 Energitillförsel och användning  

Statistiska Centralbyrån SCB tillhandahåller uppgifter om kommunal 
energistatistik. Det finns en del felaktigheter i uppgifterna och det är svårt att 
få fram korrekta uppgifter på grund av sekretessen. Där det varit möjligt har 
kommunorganisationen själv tagit fram vissa uppgifter.  
 
Den senaste energibalansen för kommunen som geografi är gjord utifrån 
SCB-statistik från 2008 då alla uppgifter för 2009 ännu ej finns tillgängliga. 
 
Totalt tillfördes Älmhult kommun 700 GWh under år 2008. 45 % av 
energitillförseln är från förnyelsebara källor. 
 
För år 2008 tillfördes 290 GWh från fossila bränslen, 170 GWh kom från 
förnyelsebara bränslen och 230 GWh var elenergi. 58 % av elenergin kom i 
sin tur från förnyelsebara bränslen beräknat på den svenska elmixen. 
 
Bensinanvändningen har minskat sedan 1990, sedan 2004 är bensinen 
inblandad med ca 5 % etanol. Dieselanvändningen, å andra sidan, ökar 
kraftigt. Förbrukningen av eldningsolja har minskat kraftigt över åren, och det 
schablonberäknade energitillskottet via värmepumpar har ökat. I Älmhult 
finns ingen lokal vindkraft under redovisade år, men el produceras lokalt via 
vattenkraft. 
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Den slutliga energianvändningen är beräknad till strax över 600 GWh. 
Industrisektorn använder mest energi i Älmhult, följt av transporter och 
därefter hushållssektorn. Användningen inom industrisektorn varierar mycket 
mellan åren, medan trenden mot mer användning inom transportsektorn är 
tydlig, liksom trenden mot mindre användning inom hushållssektorn. 
 
Den totala energitillförseln i Älmhult kommun generade cirka 75 000 ton 
koldioxid under året, det motsvarar 4,9 ton per invånare. Målet för 
Kronobergs län är 3,5 ton per capita för 2010. Koldioxidutsläppen ökar 
dramatiskt 2008 i jämförelse med tidigare kartlagda år, vilket enklast 
förklaras av den ökade tillförseln av diesel. 
 
 

2.3.2 Elanvändning 

Elnätet i Älmhults kommun ägs av E.ON. Tillförseln av elenergi till 
kommunen som geografi har ökat från 185 GWh 1990 till 228 GWh 2008. 
Utav den totala tillförda elenergin produceras ca 11 GWh av vattenkraft i 
kommunen. En vindkraftsplan har antagits och förhoppningar finns att även 
vindkraftsproduktion av el ska bli aktuellt i kommunen. 
De två största elanvändarna 2008 var samhällssektorerna industri- & 
byggverksamhet 79,9 GWh (38%) och hushåll 58,5 GWh (28%) 
 
 

2.3.3 Växthusgaser, Älmhults kommun som geografi 

 

 
 
Diagrammet ovan visar hur koldioxidutsläppet per invånare förändrats från 
2,8 - 4,9 ton mellan 1990-2008. Enligt statistiken har utsläppen legat relativt 
konstant fram till 2005 men ökningen är stor under 2008 främst beroende på 
ökad dieselanvändning. Det finns frågetecken i statistiken för 2008 som 
kommer följas upp.  
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Ur ovanstående diagram kan ses hur stor del av CO2-utsläppen i kommunen 
som kommer från transporter. En andel på ca 89 % utgörs 2008 av utsläpp 
från transporter (66%) och jordbruk skog och fiske (23%). Av totala 
utsläppen från fordonsbränsle utgör dieselanvändning 58% och bensin 31%.  

2.3.4 Bedömning och prioritering för kommunen som geografi 

Utifrån nulägesanalysen för kommunen kan det konstateras att transporter 
och förbrukning av fordonsbränsle ligger bakom en mycket stor del av 
kommunens CO2-emissioner. För att nå klimatmål och åtagande enligt 
borgmästaravtalet är det nödvändigt att ta fram ambitiösa mål och konkreta 
åtgärder för att minska användning av fordonsbränsle i kommunen. Dessa 
åtgärder kommer ha hög prioritering i handlingsplanen. Även kommunala 
planer och krav för nybyggnation och vid infrastruktursatsningar och 
satsningar på allmänna kommunikationer är viktiga för den fortsatta 
utvecklingen i kommunen både vad gäller energiåtgång och CO2-emissioner. 
Även insatser för att påverka, uppmuntra och stimulera till energi-
effektivisering inom industri och övrigt näringsliv och hushåll är viktigt och 
finns med i handlingsplanen, men åtgärderna kommer arbetas fram mer i 
detalj och bli mer konkreta under andra halvan av 2011. 
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2.4 Nulägesanalys Älmhults kommunorganisation   

Älmhults kommun hade 2010-12-31 1371 anställda (ej timanställda 
medräknade) och två bolag, Industribolaget (kommunens industrifastigheter) 
och Älmhultsbostäder. 
Älmhultsbostäder AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag med 20 
anställda och ca 1300 lägenheter. Företaget bildades för drygt femtio år 
sedan. Älmhultsbostäder ansvarar för en stor del av bostadsförsörjningen i 
Älmhults kommun, och tillhandahåller även lokaler för handel och 
servicenäringar som vill etablera sig i kommunen.  
 
Uppgifter om ytor och energiförbrukning m.m. i kommunen som organisation 
är från 2009 som också är det basår vi utgår från i kommunorganisationens 
energieffektiviseringsstrategi. 
 

2.4.1 Energianvändningen i kommunorganisationens fastigheter 

Kommunorganisationen äger ett antal olika fastigheter inom 
utbildningsverksamhet, omsorg, idrottsanläggningar samt för andra 
kommunala verksamheter. Kommunen äger även industrifastigheter via 
industribolaget och hyresbostäder via Älmhultsbostäder. 
 
Älmhults kommun hade 2009 ca 135000 m2 lokaler och tillsammans med 
Älmhultsbostäder ca 86000 m2 bostäder. Lokalerna är i huvudsak mätta i 
BRA (liten andel yta mätt i LOA och BTA) och bostäderna är nästan helt 
mätta i BOA (liten andel yta mätt i BRA). 
År 2009 användes ca 15000 MWh energi i kommunala bostäder och ca 
26700 MWh i andra kommunala lokaler. Fördelningen mellan energikällor 
ses i tabell nedan. 
 

Energikälla (MWh) Bostäder Lokaler Totalt 

Olja 12 812 825 

Biobränsle 40 2675 2715 

Fjärrvärme 12915 8861 21776 

El 2071 14356 16427 

Summa 2009 15038 26704 41743 
 
 
Den totala energianvändningen i kommunorganisationen på ca 41,7 GWh är 
stor och motsvarande energikostnader på nästan 33 Mkr är också 
respektfullt höga. Satsningar på effektivisering är viktiga och värdefulla. 
 
Bränslemixen i fjärrvärmeproduktionen var 2009 94,4% biobränsle och 5,6% 
fossilt bränsle. Under 2010 har en ny biobränslebaserad 
produktionsanläggning tagits i drift och andelen biobränsle förväntas bli än 
högre. E.ON är fjärrvärmeleverantör i Älmhults kommun. 
 
Av kommunens inköp av el var 2009 14356 MWh förnybar el och 
återstående inköp på 2071 MWh var inte förnybar el. 
 
Idag finns ingen produktion av förnyelsebar energi i de kommunala 
verksamheterna, men i kommunen som geografi finns vattenkraft och en 
plan är nyligen framtagen för möjligheter till etablering av vindkraft. Den 
förnybara energiproduktion, utöver den del av uppvärmning som kommer 
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från biobränsle, som är troligast i de kommunala verksamheterna är 
satsningar på el och värme från solen. 
 
 

2.4.2 Transporter i kommunorganisationens verksamheter 

 
Under 2009 körde Älmhults kommun ca 468000 mil med personbilar 
inklusive lätta lastbilar (se tabell) vilket motsvarar ca 336 mil per 
kommunanställd. Utöver det finns det ett antal lastbilar, traktorer och andra 
arbetsfordon i verksamheten. 
 

Personbilstrafik (mil) 

Leasingbilar 371650 

Kommunägda bilar 58992 

Egen bil i tjänst  37 449 

Summa 2009 468091 
 
 
Drivmedelsförbrukningen i de kommunala transporterna uppgick 2009 till 492 
m3 varav 72% utgjordes av diesel (se tabell nedan). Under 2011 har 
biogasbilar köpts in och en biogasmack invigts i kommunen och arbete 
pågår med att förnya fordonspark och öka andelen förnybara bränslen. 
 

Drivmedel (m3) (%) 

Bensin 37 8% 

Diesel 353 72% 

Etanol 101 21% 

Summa 2009 492 100% 
 
Kollektivtrafiken är upphandlad gemensamt för länet för 2009 och 
Landstinget Kronoberg ska enligt uppgift rapportera för länet i sin 
nulägesanalys. 
 
2009 hade Älmhults kommun 65 personbilar inklusive lätta lastbilar varav 24 
var klassade som miljöfordon. 
 
Transporterna och fossilbränsleanvändningen kopplade till dessa är en viktig 
fråga inför kommunens framtid och dess möjligheter att leva upp till 
klimatmål och lägre CO2-emissioner. Arbete pågår för att öka 
medvetenheten i kommunala transportverksamheter, förnya fordonsparken 
och använda mer förnyelsebara bränslen. Utbildningar pågår i sparsam 
körning och kommunen kommer försöka verka för en större omställning av 
transporterna även i övriga samhället genom bl.a. tillgänglighet av 
tankställen för förnybara bränslen och miljöhänsyn till transporter vid 
kommunal planering av infrastruktur och samhällsbyggnad. 
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2.4.3 Bedömning och prioritering för kommunen som organisation 

Delar av kommunorganisationen har en relativt stor fordonsflotta och därför 
har åtgärder inom transportsidan hög prioritet i handlingsplanen. Det handlar 
om att sänka ålder på fordonsparken samtidigt som ambitionen är att öka 
andelen miljöfordon och andelen miljövänliga bränslen i bränslemixen. 
Givetvis ingår genomgång av resepolicy för kommunanställda och möjliga 
lösningar för bilpooler samt fortsatt arbete med sparsam körning också i 
åtgärder på transportsidan. 
Ett annat viktigt område som är prioriterat i handlingsplanen för 
kommunorganisationen är energiprestanda i kommunala fastigheter. Det är 
av vikt att gå igenom befintliga fastigheter för att se vad som kan göras i form 
av effektivisering, men också prioritera hög energiprestanda vid om- och 
nybyggnad av kommunala fastigheter samt att försöka se vilka 
förutsättningar som finns för att nyttja förnybar energi som energikälla. 
Ett tredje område med hög prioritet är att arbeta med energi- och 
miljökriterier på ett rutinmässigt sätt vid kommunala upphandlingar och för 
produkter där det är lämpligt (bl.a. höga drift och underhållskostnader) 
utvärdera efter livscykelkostnader. 
 

3. Mål 

3.1 Klimatmål i Sverige och världen 

 
Det svenska klimatarbetet bedrivs på flera nivåer. På global nivå finns 
Kyotoprotokollet som är en internationell överenskommelse, sluten 1997 i 
Kyoto i Japan, därav namnet. Avtalet, som trädde i kraft 2005, har som mål 
att de årliga globala utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 5,0 
procent från året 1990 till perioden 2008-2012. Världens stater misslyckades 
med att träffa ett nytt internationellt klimatavtal i Köpenhamn hösten 2009.  
 
I januari 2008 överlämnade EU-kommissionen ett förslag, "energi- och 
klimatpaketet", med följande mål: 

 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser till 2020  

 20 procent ökad energieffektivitet  

 20 procent andel förnybar energi  
I detta mål ingår att andelen biodrivmedel skall vara 10 procent av 
trafikens energianvändning. 

 
På nationell nivå har regeringen i Sverige, våren 2009, presenterat 
propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik”. I propositionen 
anges följande mål för klimat- och energipolitiken till år 2020: 

 40 procent minskning av klimatutsläppen. 

 Minst 50 procent förnybar energi. 

 20 procent effektivare energianvändning. 

 Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. 
 
Det 40 procentiga klimatmålet gäller jämfört med 1990 och avser den icke 
handlande sektorn, det vill säga de sektorer som inte ingår EU:s 
utsläppshandelssystem. Utsläppsmålet gäller därmed t.ex. transporter, 
bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, vattenbruk 
samt delar av industrin. För de verksamheter som omfattas av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter bestäms minskningen av utsläppen 
gemensamt på EU-nivån inom ramen för handelssystemets regler.  
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3.2 Regionala klimatmål  

Länsstyrelsen i Kronobergs län håller på att revidera de regionala miljömålen 
(ev. klart hösten 2011) och punkterna nedan är från ett remissförslag på nya 
mål i den pågående revideringen.  
 
Det långsiktiga regionala målet för begränsad klimatpåverkan, som också 
kan ses som en vision, är att den direkta användningen av fossila bränslen i 
princip har upphört i Kronobergs län till år 2030.  
 
Följande delmål för begränsad klimatpåverkan diskuteras i nytt remissförslag 
för länet. 

1. Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i 
Kronobergs län skall till år 2020 ha minskat till 2 ton per år och per 
länsinvånare. 

2. 70% av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 
2020 från förnybara källor. 

3. År 2050 är Kronobergs län ett plusenergilän. Detta innebär att 
omvandlingen (produktion) till förnybar energi överstiger den totala 
energiomvandlingen (användning) i länet. 

4. Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 % inom 
transportområdet år 2020 i Kronobergs län  

5. Förbrukningen av elenergi i Kronobergs län har år 2015 minskat med 
minst 10 procent och 2020 med 20% räknat från år 1995. 

6. Förnyelsebara drivmedel ska användas i kollektivtrafiken inom 
Kronobergs län till 100 % år 2020. 

7. Koldioxidutsläppen från trafik och från användning av arbetsfordon 
har år 2020 åter minskat med 20% jämfört med 1990 års utsläpp.  

8. Förnyelsebara drivmedel ska användas i kollektivtrafiken inom 
Kronobergs län till 100 % år 2020. 

9. Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen tex biogas i Kronobergs 
län ska vara minst 22 000 MWh år 2020. 

10. Tankställen för förnyelsebara bränslen (utöver E85) eller 
laddstationer för elfordon finns i varje kommun i Kronobergs län år 
2020. 

 
 

3.3 Lokala mål i Älmhults kommun  

I kommunorganisationens tidigare energiplan (2001-2010) fanns 
övergripande mål om att ha en säker och effektiv energiförsörjning och att en 
övergång ska ske till ett uthålligt energisystem i samspel med det naturliga 
kretsloppet och en bas av förnyelsebara energikällor. Dessa mål ligger väl i 
tiden utifrån lokala och regionala mål och för att nå fram i rätt riktning med 
energieffektiviseringssatsningar och åtagande enligt borgmästaravtalet till 
2020 behövs nu detaljerade mål och konkret handlingsplan med åtgärder. 
Då transporterna utgör den enskilt största klimatpåverkan i hela kommunen 
som geografi krävs även ett kraftfullt övergripande mål och visioner för 
framtida transporter i kommunen och det kommer tas fram och förankras 
under 2011. 
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3.4 Energi- och klimatstrategins koppling till mål i andra 
styrdokument  

Denna version av strategin kommer genomarbetas och revideras ytterligare 
under 2011 och då kommer även kopplingen mot andra styrdokument att 
belysas tydligare.  
 

3.5 Beskrivning av kommunorganisationens övergripande 
mål/visioner för klimatarbetet 

Arbete pågår med att förnya kommunens övergripande mål och visioner och 
kommer föras in i strategin under 2011 års revidering. Formuleringar är 
därmed inte klara ännu men tankarna så här långt handlar om att belysa att 
Älmhults kommun vill ta ansvar för kommande generationer genom att satsa 
på en säker och effektiv energiförsörjning som stegvis ska övergå i ett 
uthålligt energisystem i samspel med naturligt kretslopp med bas av 
förnyelsebara energikällor. De långsiktiga målen strävar mot att först bli 
fossilbränslefri och öka andelen förnybar energi för att sedan på längre sikt 
med hjälp av effektivisering och ny teknik bli en nollenergikommun eller till 
och med en plusenergikommun. 
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3.6 Beskrivning av mätbara mål som syftar till att nå de 
övergripande målen/visionerna 

3.6.1 Effektmål, Älmhults kommun, organisation (inkl. bolag) 

 

Mål till 20 14 (%) (MWh) Kommentar 

Ökad energieffektivitet  10 4150 Minskad förbrukning (el, värme) 

Andel förnyelsebara  
fordonsbränslen 30 - Motsvarar ca 1600 MWh 2009 

Andel miljöfordon 50 -   

Minskad elenergiförbrukning 10 1650   

Minskad energiförbrukning i  
fastigheter 10 - 

(El och värme per yta) 
ca 19 kWh/m2  

Minskad energiförbrukning i  
transporter 10 530   

Produktion av förnyelsebara  
fordonsbränslen - 1500 Exempelvis biogas 

    Mål till 2020 (%) (MWh) Kommentar 

Ökad energieffektivitet  20 8300 Minskad förbrukning (el, värme) 

Andel förnyelsebara  
fordonsbränslen 70 - Motsvarar ca 3700 MWh 2009 

Andel miljöfordon 70 -   

Minskad elenergiförbrukning 20 3300   

Minskad energiförbrukning i  
fastigheter 25 - 

(El och värme per yta) 
ca 47 kWh/m2  

Minskad energiförbrukning i  
transporter 25 1300   

Produktion av förnyelsebara  
fordonsbränslen - 3000 Exempelvis biogas 

Andel av total energi-
omvandling från förnybart 
ursprung  70 -   

Förnyelsebara drivmedel i  
kommunalat upphandlad 
kollektivtrafik 100 -   
 
Kommunorganisationens mål till 2030 och för kommande generationer 

 "Användningen av fossila bränslen i har upphört 2030, både vad 
gäller direkt användning och för uppvärmning av lokaler" 

 År 2030 mängden förnybar energiproduktion 90 % av nivån för total 
energianvändning. 

 År 2040 är kommunen som organisation en nollenergikommun och år 
2050 en plusenergikommun (omvandlingen (produktion) till förnybar 
energi överstiger den totala energiomvandlingen (användning) i 
kommunen). 
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3.6.2 Effektmål, Älmhults kommun, geografiskt område 

(Då kommunen som geografi ej ingår i ordinarie delen som ska rapporteras i 
energieffektiviseringsstrategin är ej procentuella mål angivna i MWh än, men 
denna kvantifiering görs under 2011 års revidering) 
 

Mål till 20 14 (%) (MWh) Kommentar 

Ökad energieffektivitet  10 - Minskad förbrukning (el, värme) 

Andel förnyelsebara  
fordonsbränslen 10 -   

Minskad energiförbrukning i  
transporter 10 -   

Tankställen med förnybart 
fordonsbränsle - - minst 1 

Laddstationer för elfordon - - minst 3 

Biodrivmedelsbaserad  
kollektivtrafik 100 - 

Från centrum till nytt handels-
område vid Haganäs 

Biodrivmedelsbaserad  
interkommunal godstrafik 50 - 

Till nytt handelsområde vid 
Haganäs 

    Mål till 2020 (%) (MWh) Kommentar 

Ökad energieffektivitet  20 - Minskad förbrukning (el, värme) 

Andel förnyelsebara  
fordonsbränslen 30 -   

Minskad energiförbrukning i  
transporter 20 -   

Tankställen med förnybart 
fordonsbränsle - - minst 2 

Laddstationer för elfordon - - minst 6 

Förnyelsebara drivmedel i  
kommunalat upphandlad 
kollektivtrafik 100 -   

Biodrivmedelsbaserad  
kollektivtrafik 100 - I hela Älmhults kommun 

Biodrivmedelsbaserad  
interkommunal godstrafik 80 - 

Till nytt handelsområde vid 
Haganäs 

Koldioxidutsläpp per invånare   - 2 ton CO2 per år och invånare 
 
Mål för kommunen som geografi till 2030 och för kommande generationer 

 "Användningen av fossila bränslen har upphört 2030, både vad gäller 
direkt användning och för uppvärmning av lokaler" 

 År 2030 mängden förnybar energiproduktion 90 % av nivån för total 
energianvändning. 

 År 2040 är kommunen en nollenergikommun och år 2050 en plus-
energikommun (omvandlingen (produktion) till förnybar energi 
överstiger den totala energiomvandlingen (användning) i kommunen)  
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4. Handlingsplan 
 

4.1 Åtgärder enligt förordningen 

 
Ett villkor för att erhålla energieffektiviseringsstöd är att 
kommunorganisationen ska genomföra minst 2 av de åtgärder som framgår 
av förordningen (2009:1533).  
 
De åtgärder som kommunorganisationen valt att ta med i handlingsplanen 
är: 
 Åtgärd 1. Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, 

däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda 
energibesparingar ställs som krav. Älmhults kommun ska försöka ta fram 
modeller för incitament till energibesparingar i de kommunala 
verksamheterna. 

 Åtgärd 2. Köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens 
energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva 
produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning. Älmhults 
kommun ska ta fram en modell för upphandling på en nivå som är 
lämplig för Älmhults kommun vad gäller energi- och miljökriterier, verktyg 
för utvärdering enligt LCC m.m. Det kan bli aktuellt med delar av åtgärd 3 
och 4 också. 

 Åtgärd 6. Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av 
dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten 
redan äger eller hyr mer energieffektiva. Älmhults kommun har påbörjat 
en förstudie med energy performance contracting med avsikt att gå över 
hela det kommunala fastighetsbeståndet och göra en prioritering på kort 
och lång sikt över lönsamma effektiviseringsåtgärder. 

 
Handlingsplanen redovisas i särskilda bilagor. (bilaga 1 och 2) 
 

4.2 Information och genomförande 

Handlingsplanens mål och åtgärder ska spridas till kommunorganisationens 
förvaltningar och bolag. Ansvariga ska utses för påbörjande av åtgärder. En 
aktiv dialog med näringsliv och hushåll kommer också föras för att påverka 
och uppmuntra till en energieffektiv utveckling. Även de planer och krav för 
byggande och infrastruktur och andra verktyg som kommunen kan påverka 
samhället med kommer användas. I detta kapitel kommer tankar om 
information och genomförande som kommer genomarbetas ytterligare under 
andra halvan av 2011. 
 

4.2.1 Internt i kommunorganisationen  

Styrgruppens 7 ledamöter bestående av kommunchef och förvaltningschefer 
träffas en gång per vecka. VD för Älmhultsbostäder får information via e-post 
eller kallas särskilt till träffar vid behov. Vid behov av information rörande det 
löpande arbetet med energieffektiviseringsstrategin (EES), deltar även 
energi- och klimatrådgivaren som en länk mellan styrgrupp, politiker och 
kommunala tjänstemän. Energi- och klimatrådgivare ansvarar för att 
tillsammans med extern konsult förankra EES internt i 
kommunorganisationen. 
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Arbetsgruppen för genomförande av EES består av kommunala tjänstemän 
och representanter från kommunala bolag som utses av 
förvaltningschefer/VD. 
 
Information till styrgruppen sker varannan månad vid en av deras 
veckoträffar (ev. oftare under förankring 2011). Information ges om det 
löpande arbetet och om åtgärder som börjar bli aktuella eller måste revideras 
i strategin. Övrig löpande information förmedlas via e-post och kommunens 
hemsida. 
 

 
 

4.2.2 Externt mot näringsliv och hushåll 

Det är viktigt att medvetandegöra och kommunicera ut kommun-
organisationens aktiviteter och ställningstagande om energieffektiviserings-
strategin till kommuninvånarna. Kommunens ansvar som förebild för alla 
boende och verkande i kommunen är avgörande för att strategin ska kunna 
genomföras på ett bra sätt. 
 
Information kommer att spridas via olika nätverk och de spridningsvägar där 
kommunorganisationen har möjlighet att nå ut till företagare och 
privatpersoner.  
 
Kommunens hemsida har en energisida som är välbesökt av allmänheten 
och även näringslivs- och miljösidorna kan användas för informationssyfte. 
 
Kommuninformation som går ut till alla invånare i form av ett nyhetsblad en 
gång per månad och där kan aktuell information och aktiviteter läggas ut. 
 
För att göra strategin mer tillgänglig för allmänheten kommer en förenklad 
populärversion tas fram som förmedlar de viktigaste budskapen i strategin 
på ett enkelt och tilltalande sätt. 
 
För att nå industri och övrigt näringsliv kommer den kommunala 
näringslivssamordnaren och representant från företagsnätverket växande 
Älmhult involveras för att få ut information och aktivt bjuda in olika 
målgrupper till diskussion och workshop om innehållet i strategin. 
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5. Uppföljning 
Uppföljning ska göras årligen i samband med årsbokslut eller 
miljörapportering och presenteras i anslutning med detta på ett sätt så att 
man kan följa hur arbetet fortgår och revidera möjligheterna att uppnå satta 
mål. 
Rutiner och ansvariga för uppföljning och rapportering ska tas fram 
Redovisningen sker med utgångspunkt från de lokala miljömålen och energi- 
och klimatstrategin.  
 
Denna strategi är ett embryo som kommer genomarbetas och förankras 
under 2011 till en uppdaterad version 2012. 
 
En revidering av denna energi- och klimatstrategi ska ske 2014 och 2017 
utefter ändrade förutsättningar och de resultat som de årliga uppföljningarna 
visar. 
 

6. Källor och underlag 
Under 2011 års revidering kommer även källreferenser tas fram på ett tydligt 
sätt. Denna strategi ses fortfarande som ett startdokument som kommer att 
arbetas vidare med i närtid. 
 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Handlingsplan med åtgärder, kommunen som organisation 
Bilaga 2 - Handlingsplan med åtgärder, kommunen som geografi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


