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Bakgrund 
 

Den påverkan som utsläppen av växthusgaser som görs lokalt och globalt till atmosfären ger upphov till uppvärmning av hela vår planet, 

vilket ger obalans i ekosystemen och orsakar svårbedömda miljöskador. Energi- och klimatfrågan är därför en av de största utmaningar som 

mänskligheten stått inför.  Uppvärmningseffekten beror på att vi använder fossila och ändliga resurser i snabbare takt än de nybildas vilket 

gör att koncentrationen av växthusgaserna ökar i atmosfären och värmeutstrålningen från jordklotet förhindras med påföljd att 

temperaturen på jorden stiger. Om detta får fortsätta hotas våra livsbetingelser enligt en stor majoritet av världens forskare. 

 

Den förstärkta växthuseffekten är ett globalt problem och det spelar ingen roll var i världen utsläppen av växthusgaser sker. Utsläppen 

kommer främst från fossila bränslen och förändringar i skogsbruk. För att närmare analysera orsaken till utsläppen och diskutera olika 

lösningar för att minska dem måste man bryta ner det globala problemet till lägre nivåer. 

 

Enskilda lokala insatser kan inte förhindra detta förlopp men många lokala åtgärder över hela jordklotet är nödvändiga för att ge en global 

effekt och bromsa uppvärmningsförloppet. Ju längre man väntar på att ställa om energianvändningen till att baseras på förnybara resurser 

desto dyrare blir det eftersom användningen av ändliga resurser blir dyrare ju knappare tillgången på dem blir. Det är därför viktigt att vi nu 

och framgent arbetar fram nya handlingsprogram allteftersom våra kunskaper förbättras för att genomföra denna omställning. 

Kommunens möjligheter att påverka, strategier på lång och kort sikt 

Kommunen har mycket liten möjlighet att påverka lagstiftning, bränslepriser och skatter, som är några av de faktorer som styr vår 

användning av energi och därmed också våra utsläpp av den viktigaste växthusgasen koldioxid. De åtgärder som krävs för att minska 

utsläppen genomförs dock alltid på lokal nivå och på lång sikt så har kommunen, genom sitt planmonopol, en avgörande roll för invånarnas 

och företagens framtida förutsättningar att tillgodose sina behov med minsta möjliga klimatpåverkan. På kort sikt så har kommunen stora 
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möjligheter att påverka som kommunens största arbetsgivare, lokal myndighet, utbildningsansvarig, en stor inköpare och verksamhetsidkare 

samt en samordnande och pådrivande samhällskraft. 

På lång sikt  

har kommunens roll som samhällsplanerare en avgörande betydelse för att uppnå klimat- och andra miljömål. Den fysiska planeringen styr 

hur mycket och på vilket sätt människor behöver transportera sig, bostadssektorns möjlighet att använda fjärrvärme eller andra miljövänliga 

uppvärmningssätt, industrins energiförsörjning, m.m. 

 

Genom kommunens ansvar för andra sektorer som energiplanering, kollektivtrafik och bostadsförsörjning har man stora möjligheter att 

påverka samhällsutformning, uppbyggnad av infrastruktur och energiförsörjning med fokus på hållbar utveckling. Som ansvarig för 

utbildning så har kommunen också möjlighet att höja kunskapen om klimatfrågan och påverka attityder.  

 

På kort sikt 

kan alla funktioner inom kommunförvaltningen bidra i detta arbete, varvid kan nämnas inköp, näringslivsarbete, informations- och 

opinionsbildning, skolans miljöarbete och energirådgivning.  Kommunen kan och planerar också att reducera utsläppen från den egna 

organisationens verksamhet, genom t.ex. effektivare energianvändning och övergång från el och olja i sina fastigheter, genom översyn av 

elanvändningen inom särskilt elförbrukande verksamheter som VA-verksamhet, gatubelysning, is- och simhallar. 

 

Sammanfattningsvis så har kommunen möjligheter att påverka utvecklingen i rollen som: 

 ansvarig myndighet för fysisk planering och bygglovgivning m.m. enligt PBL 

 ansvarig för teknisk försörjning och infrastruktur i kommunen 

 ansvarig för utbildningsfrågor 

 tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 

 upphandlare av varor, tjänster och entreprenader 

 förvaltare av byggnader 
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 utförare av tjänster 

 energikonsument  

 rådgivare och informatör inom energi, konsumentfrågor, byggverksamhet 

 markägare 

 

Kommunen har därmed möjlighet att förfoga över olika styrmedel som kan minska utsläppen av växthusgaser, till exempel: 

 planeringsinstrument 

 myndighetsutövning 

 råd, anvisningar och förbud 

 taxor och avgifter 

 policies och riktlinjer 

 informations- och utbildningsverktyg 

 miljö- och energikrav vid upphandling 

 samarbete med andra aktörer 

 exploateringsavtal 
 

Dokumentets uppbyggnad och avgränsning 
 
Klimat- och energiplanen innehåller nulägesanalys, mål och handlingsplan som omfattar kommunen som geografiskt område. 
Klimateffektviseringsstrategin omfattar nulägesanalys, mål och handlingsplan för de områden som kommunen fokuserar på inom den 
kommunala verksamheten för att genomföra lönsamma energieffektiviseringar. 
 
Kommunförvaltningen föredrar detta förhållningssätt då det gäller dokumentets uppbyggnad för att undvika onödigt dubbelarbete och 
missförstånd. 
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Dokumentets koppling till andra styrdokument 
 

Kommunen har antagit en miljöpolicy som antogs av KF  2003-02-24 § 85. Miljöpolicy gäller hela miljöområdet och inbegriper förutom 

miljöaspekter även ekonomiska och sociala aspekter i kommunens strävan mot ett uthålligt samhälle.  

 

Kommunens viktigaste styrdokument är strategiska planen. Målen i strategiska planen har direkt koppling till energi- och klimatstrategin. 

Ambitionen är att det över tid ska ske en växelverkan mellan dokumenten där energi- och klimatplanen är ett viktigt instrument för att uppnå 

miljömålen i strategiska planen. 

 

Kommunfullmäktige antog i oktober 2006 en klimatstrategi. Denna klimatstrategi var mer övergripande och anpassad till en bidragsansökan. 

Detta dokument är mer anpassat till åtgärder som kommunen kan påverka och följa upp. Det utarbetades också ett klimatinvesteringsprogram 

år 2006. Klimatinvesteringsprogrammet innehåller en handlingsplan med ett antal projekt som var tänkt att genomföras med hjälp av 

bidragsmedel genom KLIMP - ansökan. Några av dessa projekt har nu genomförts utan bidragsmedel. 

 

År 2001 antog Strängnäs kommunfullmäktige en energiplan. Denna klimat- och energiplan ska ersätta energiplanen från 2001. 

 

Förutsättningar 
 
Strängnäs har med förbättrade kommunikationer i form av snabbspårig järnväg och motorväg har ett bekvämt avstånd till Stockholm. 
Strängnäs ligger mitt i den expansiva Mälarregionen och med en restid på högst 1,5 timmar når man en tredjedel av Sveriges befolkning. 
 
Strängnäs läge och de goda kommunikationerna gör det också möjligt att pendla till en stor och varierad arbetsmarknad. Under 80- och 90-talet 
fördubblades utpendlingen från kommunen. Idag pendlar uppemot 45 % av kommunens yrkesverksamma till ett arbete utanför kommunen. Det 
finns dock en ambition att dämpa denna utveckling och i större utsträckning sörja för bättre möjligheter till arbete inom den egna kommunen. 
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Några exempel på detta är etablering av ett stort verksamhetsområde 2 km söder om stadskärnan och en kraftig utbyggnad av 
läkemedelsindustrin där företaget Pfizer investerat 1,5 miljarder i en ny utbyggnad. 

 
Svealandsbanan som invigdes 1997 och motorvägen, där förbifarten invigdes 2004, har skapat en basstruktur som gett förutsättningar för en 
uthållig samhällsutveckling utifrån vilken man kan bygga bostadsområden och verksamhetsområden. Den ökade pendlingen med tåg bidrar till 
minskade utsläpp av koldioxid inom transportsektorn. 
 
För närvarande pågår utbyggnad av ytterligare mötesspår utefter Svealandsbanan, vilket kommer att innebära kapacitet för halvtimmestrafik på 
bansträckningen. Vidare så ska Strängnäs station byggas om till resecentrum med dubbelspår. Detta ger förbättrad tillgänglighet för de resande 
och kommer att bidra till ytterligare minskade utsläpp av koldioxid. 

 
 

Nulägesbeskrivning av energisituationen i Strängnäs 
 
Koldioxidutsläppen 

Genomförandet av det Lokala investeringsprogrammet för kommunen, som slutfördes år 2006, gjorde att utsläppen av CO2 minskade med ca 25 

% för kommunen som helhet. Den kraftiga minskningen berodde i första hand på utbyggnad av fjärrvärmenätet i Strängnäs stad och tätorten 

Åker. Denna insats utgjorde basen för omställning av kommunen till en fossilfri kommun. 

 

I och med stängningen av läkemedelsföretaget DSM vid årsskiftet 2009-2010, innebär det, att oljeförbrukningen minskar med hela 6000 kbm 

olja vilket minskar koldioxidutsläppen med ca 16 200 ton eller 14 % av kommunens totala utsläpp. Man hade planerat att ersätta oljan med ånga 

från kraftvärmeverket vilket i ett globalt perspektiv hade varit fördelaktigare ur utsläppssynpunkt. Då hade man kunnat öka produktionen av el 

baserat på förnyelsebart bränsle kraftigt. 
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Den kraftiga ökningen av miljöbilar och övergången till dieselbilar, som är energieffektivare än bensinbilar, medför att utsläppen i Strängnäs 

minskar med ca 3 procent lokalt. Beräkningarna är gjorda på riksgenomsnittet där andelen dieselbilar utgör drygt 50 % av antalet 

nyregistrerade bilar och att medellivslängden på bilparken är 12 år.  

 

Kraftvärmeverket startade i februari år 2009 och har beräknats ge en minskning av de lokala  koldioxidutsläppen med ca 5 %. år 2010. Det är så, 

att man beräknar att 1 kWh el producerat av förnyelsebart bränsle minskar utsläppen med 2,5 kg om tillgången på el så knapp att man måste ta 

kolkondenskraftverk i anspråk. En stor del av reduktionen beror på att kraftvärmeverket levererar ånga till läkemedelsindustrin. Ångan ersätter 

ca 2000 kbm olja. 

 

Utsläppen har minskat med ca 22 % under 2010, vilket är extremt mycket bl.a. beroende på att DSM tvingades slå igen fabriken för tillverkning 

av läkemedel. Totalt har utsläppen i Strängnäs vid utgången av 2010 minskat med över 45 % jämfört med 1990. 

 

Förnyelsebar energi 

Andelen förnyelsebar energi har ökat från 5 % 1990 till 21 % år 2008. Den största delen av förändringen har berott på fjärrvärmeutbyggnaden 

då mer än 85 % av fjärrvärmen baseras på förnyelsebar energi. Byggandet av kraftvärmeverket har ökat denna andel ytterligare eftersom det 

producerar el baserat på förnyelsebart bränsle. Genom att allt fler bilar kör på förnyelsebara bränslen kommer omställningen att påskyndas 

ytterligare. 

 

Den totala energianvändningen 

Den totala energianvändningen är i stort sett oförändrad per invånare sedan 1990. Den stora utmaningen ligger i att minska den totala 

energianvändningen genom energieffektiviseringsåtgärder. En ökning av energianvändningen per invånare har skett med ca 3,5% sedan 1990 

fram till och med 2008 vilket motsvarar ökningen för riket som  helhet under samma tidsperiod. Energiförbrukningen per invånare i Strängnäs 

är ca 19 % lägre än för riket som helhet enligt 208 års statistik.. 
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Borgmästaravtalet 

Strängnäs kommun skrev under det s.k. Borgmästaravtalet 2010. Borgmästaravtalet innebär att kommunen förpliktar sig att reducera utsläppen 

av koldioxid mer än 20%, öka andelen förnyelsebart bränsle med mer än  20% och effektivisera energianvändningen med mer än 20% fram till 

år 2020, dvs. man har en högre målsättning än EU-kommissionen. Det framgår av nulägesbeskrivningen att den stora utmaningen blir att 

reducera energiförbrukningen med mer än 20% Energieffektiviseringsstrategin är ett instrument för att uppfylla detta krav. 

 
Uppgifter om byggnader 

El Fjärr/pellets Totalt El Fjärr/pelletsTotalt

BRA tot KWh/kvm KWh/kvm KWh/kvm BRA tot KWh/kvm KWh/kvm KWh/kvm

145017 106 64 170 88861 15 138 153

Kommunalt fastighetsbestånd 2009 Kommunala bostäder 2009

 
BRA = bruksarea 
 
Köpt energi avseende lokaler respektive bostäder angivet per energibärare 

Fjärrvärme i MWh 2009: lokaler 11648 ; bostäder  413 

Pellets i ton 2009: lokaler 300; bostäder o 

Olja i kbm 2009:, lokaler 20; bostäder 0 

El i MWh 2009: lokaler 10392 ; bostäder 50 

 
Uppgifter om transporter för den kommunala verksamheten 

Andel miljöbilar 2010: 45  % 

Antal fordonskilometer med privata bilar: ingen uppgift för 2010. 

Årsförbrukning av drivmedel 2010 i kbm för bensin: 570, diesel: 137, etanol:57.   
Antal personbilar som uppfyller miljökraven i förordning (2009:1) om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor: 32 st. 
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 Nulägesbeskrivning av övriga uppgifter som bör finnas i en energieffektiviseringsstrategi enligt 
Energimyndighetens allmänna råd (STEMS 2010:1) 
 

 Angående antagen och införd policy eller riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling . För närvarande har kommunen 

ingen uttalad sådan policy. 

 Hur kommunen arbetar aktivt för att integrera energifrågor i översikts- och detaljplanering. Kommunen arbetar aktivt med att integrera 

fjärrvärmeutbyggnaden med den fysiska planeringen. Detta sker framför allt vid fördjupningar av översiktsplanen. I början av 

detaljplanearbetet informeras respektive exploatör om fördelarna och möjligheterna om anslutning till fjärrvärmenätet. 

 Angående antagen och införd resepolicy. En resepolicy är för närvarande under utarbetande där energieffektivt resande kommer att vara 

en ledstjärna. 

 Angående internutbildning. Lämplig internutbildning inom respektive verksamhet kommer att utföras och redovisas under 

avtalsperioden. 

 Angående nätverksbyggande för att främja energieffektivisering. I dagsläget sker nätverksbyggande för miljöstrateger. Kommunen ska 

tillsammans med ca 10 andra kommuner arbeta fram trafikstrategier för små och medelstora städer. Sannolikt kommer 

nätverksbyggande inom andra verksamheter att växa fram inom avtalsperioden. 

 
Vision 
 

Användningen av energi och naturresurser inom Strängnäs kommun som geografiskt område ska kännetecknas av hög effektivitet och 

uthållighet ur ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. 
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Energieffektiviseringen inom den kommunala verksamheten ska fokusera på åtgärder inom fastighetsbeståndet, transporter och fysisk 

planering, samt krav på upphandling av utrustning utifrån energieffektiva produktspecifikationer i enlighet med miljöstyrningsrådets 

anvisningar och kriterier på miljökrav. 

 
Förslag till övergripande lokalt miljömål 

Kommunens strategiska plan är kommunförvaltningens viktigaste styrinstrument. I den strategiska planen föreslås ett kommungemensamt 

miljömål, bra livsmiljö.  

 
Det kommungemensamma miljömålet konkretiseras med målen: 
1. Invånarna i Strängnäs kommun ska ha en bra livsmiljö genom förorenings-, avfalls- och energisnålhet samt leva i vardagen i strävan 

att ej göra slut på jordens ändliga tillgångar. Kommunen ska låta den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen gå 
hand i hand. 

2. Bra livsmiljö innebär att barnens möjligheter tillgodoses, att livsmiljön i olika sammanhang anpassas till de funktionshindrades behov 
och att alla kommuninvånare känner delaktighet, trygghet och säkerhet samt folkhälsan är god och jämställdhet råder. 

 
Långsiktiga mål för kommunens klimat- och energiplan 
- Utsläppen av fossila bränslen inom Strängnäs kommun som geografisk enhet år 2020 ska vara minst 80% lägre än år 1990. 
 
- Användning av fossil olja till uppvärmning av bostäder och verksamheter skall ha fasats ut år 2020. 
- All kollektivtrafik inom kommunen ska drivas med förnyelsebara bränslen år 2020. 
- Energianvändningen per invånare skall minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med 1990.  
 
Kortsiktiga mål för kommunens klimat- och energiplan 
- Utsläppen av koldioxid per invånare skall vara 45 % lägre 2014 än 1990.  
- Utsläppen av växthusgaser per invånare ska vara 40% lägre 2014 än 1990. 
- Energianvändningen per invånare skall minska med 5 % fram till år 2014 jämfört med 1990. 
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- Cykeltrafikens andel av resorna ska öka med 20 % till 2020 
- År 2014 ska 95% av kommunförvaltningens fordon drivas med förnyelsebara bränslen.  
- År 2014 ska ingen av kommunens och det kommunala bolagens fastigheter  ha en uppvärmning som baseras på fossila bränslen. 

 
Energieffektiviseringsmål för den kommunala organisationen 
 
Kommunens lokaler 
Energin för el och uppvärmning minskar med 10 % till utgången av 2014 med år 2009 som basår i kommunens lokaler. 
Energin för el och uppvärmning minskar med 20 % till utgången av 2020 med år 2009 som basår i kommunens lokaler. 

Kommunens bostäder 
Energin för el och uppvärmning minskar med 5 % till utgången av 2014 med år 2009 som basår. 
Energin för el och uppvärmning minskar med 20 % till utgången av 2020 med år 2009 som basår i kommunens bostäder. 
Kommunens transporter 
Energin för kommunens transporter minskar med 15 % till utgången av 2014 med 2009 som basår.  
Energin för kommunens transporter minskar med 30 % till utgången av 2020 med 2010 som basår. 
 
Fysisk planering 
Kommunen ska planera för minst ett bostadsområde med bästa möjliga teknik för energieffektiva byggnader och förnyelsebara bränslen och 
energi. 

 
Handlingsplan 
 
Här redovisas åtgärder angående vad Strängnäs kommun avser att genomföra under perioden 2011-2014 för att nå de uppsatta målen. 
Åtgärderna är så långt möjligt konkreta och kopplade till ansvarig verksamhet/nämnd och uppföljningsbara. Åtgärderna är kopplade till 
berörda miljömål. 
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ÅTGÄRDER STRATEGISKT ARBETE ANSVAR SAMARBETE/AKTÖR GENOMFÖRANDE KLART, DATUM

Organisation, kunskap och kommunikation
Bibehålla och utveckla kompetensen inom kommunför- Resp. Arbetsgruppen, lämpliga Hela perioden

valtningen genom kontinuerliga utbildningar inom klimat-, nämnd externa aktörer

miljö- och energiområdet för berörd personal och politiker

Söka olika former av ekonomiskt arbetsformer och stöd KS Miljöstrateg, arbetsgrupp Hela perioden

för klimat- och energiprojekt, t.ex.LIFE, Intelligent Energy

ESF etc..

Delta i Energimyndighetens program Uthållig kommun NHS Miljöstrateg, arbetsgrupp 2011-12-31

enligt KS-beslut. Aktuella temaområden t.ex fysisk plane- representant kommunalt 

ring, inköp, energieffektiva tranporter, informationsarbete, bolag

Tillhandahålla gratis och opartisk klimat-, transport- och KS, kom. Energirådgivare, miljö- Hela perioden

energirådgivning för kommuneninvånare, organisationer bolagssty- inspektörer, representanter

och företag. Arbeta med lönsam energieffektivisering i relser kommunala bolag

kommunala fastigheter.

Ta fram energistatistik för att följa nyckeltalen NHS Respektive verksamhet Hela perioden i enlighet

med energimålen

Informera via kommunens hemsida och via media om NHS Kommunikatör Hela perioden

klimat- och energiplanen, program Uthållig kommun,

handlingsprogrammets pågående åtgärder samt resultat

av slutförda åtgärder  
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ÅTGÄRDER MILJÖMÅL

Begränsad klimatpåverkan
Upphandla och välja 100 % miljömärkt el till kom- KS Upphandlingsansavarig Hela perioden och fram-

munen som förvaltning inkl. de kom. bolagen gent

I möjligaste mån skapa förutsättningar för energieffek-  PBN Plansektionen på plan- och Hela perioden och fram-

tiva lösningar och lösningar baserade på förnyelse- byggenheten gent

bar energi i den fysiska planeringen

Den fysiska planeringen utgår från ett hållbarhets- PBN Plansektionen på plan- och bygg- Hela perioden och fram-

perspektiv som innebär att tätorterna byggs ut utifrån enheten gent

befintlig infrastruktur för att minimera transportarbetet

och effektivisera energianvändningen

Vid miljöenhetens tillsyn enligt miljöbalken är energi- NHS Miljöenheten Hela perioden 

hushållning ett prioriterat kontrollområde

Bygglovsenheten ger råd om energibesparingar och PBN Byggsektionen Hela perioden

energieffektiviseringar vid bygglovgivning

Kommunen skapar bättre förutsättningar för gång- och KS Park- och gatuenheten Hela perioden och fram-

cykeltrafikanter genom utbyggnad av gc-vägar och TFN gent

anordnande av cykeluppställningsplatser vid vik-

tiga trafiknoder

Kommunen ställer krav på miljöprestanda som driv- KS Upphandlingsansvarig Hela perioden och fram-

medel och bränsleförbrukning vid upphandling gent

Genomföra utbildning i sparsam körning för tjänstemän Ansvarig Respektive Hela perioden och fram-

 i tjänsten nämnd verksamhet gent

Utarbeta riktlinjer för att effektivisera resandet och NHS/KS Fordonsansvarig Hela perioden och fram-

nå miljö- och kostnadsvinster gent

Genomföra inköp av cyklar att användas i kommunal Ansv. Tjänstemän som uträttar ärenden Hela perioden och fram-

verksamhet nämnd inom tätorterna gent

Upprättande av bilpool TFN Administrativa kontoret Innan perioden slutar

Genomföra distans- och it-lösningar för att minska Respektive Respektive  verksamhet Hela perioden och fram-

personalens arbetsresor nämnd gent
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ÅTGÄRDER MILJÖMÅL ANSVAR SAMARBETE/AKTÖR GENOMFÖRANDE KLART, DATUM

God bebyggd miljö

Arbeta fram metoder för att kunna ställa miljökrav i PBN Plansektionen Hela perioden

exploateringsavtal vid försäljning av kommunal mark

för bostadsändamål

Energikartera kommunens fastighetsbestånd med Strängnäs Driftingenjör/konsult Hela perioden

förslag på lämpliga lösningar av energieffektiviseringar Fastighets AB

ur ett helhetsgrepp

Genomföra lönsamma energieffektiviseringar inom Strängnäs Driftingenjör/konsult Hela perioden

kommunens fastighetsbestånd Fastighets AB KS Upphandlingsansvarig Hela perioden

Genomföra alternativa energilösningar där detta är Strängnäs Driftingenjör/konsult Hela perioden

lönsamt inom det kommunala fastigh.beståndet Fastighets AB

Informera brukare av kommunala fastigheter om Strängnäs Driftingenjör/konsult Hela perioden

möjligheter till energibesparingar genom förändrat Fastighets AB

beteeende

I ett tidigt skede av planprocessen informera exploa- Miljöstrateg Plansektion, PBN Hela perioden

tör om energieffektiva lösningar ur ett hållbarhets-

perspektiv

Levande sjöar och vattendrag/ ingen 

övergödning
Plansektionen ställer krav på åtgärder som förhindrar PBN Plansektionen Hela perioden

snabba flöden och näringsläckage i detaljplaner

Upphandling av miljöbil sker enligt gällande TFN Upphandlingsansvarig Hela perioden

 enl. gällande ISO-spec. för niljöbilar
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1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Energianvändning per invånare, kWh 33781 32007 29643 34957 uppg.saknas. uppg.saknas

Växthusgaser totlt/inv. i ton 7,6 7,3 6,9 6,4 6,5 6,2

Koldioxid/invånare, totalt i ton 5,9 6,0 5,6 5,0 5,2 4,9

Transporter, koldioxid/inv. i ton 3,9 3,6 3,8 3,7 3,8 3,6

Energiförsörjning, koldioxid/inv. i ton 1,6 1,8 1,4 1,0 1,1 1,0

2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andel av kommunens fordon som drivs med

förnyelsebara bränslen, % 7,5 46

Förbrukning av diesel, 1000-tal l 137 115

Förbrukning av bensin, 1000-tal l 56 76

Förbrukning av etanol, 1000-tal l 6 18

Förbrukning av biogas, kbm 0 0

Andel av de kommunala bolagens fastigheter 

som baseras på förnyelsebara bränslen, % 99,5 99,5

Energiförbrukning i kommunens och 

kommunala bolags fastigheter i kvm per

bruksarea och år, kWh 170 168

Elförbrukning i kommunens och kommunala 

bolags  fastigheter, MWh 10392 9051

Nyckeltal för uppföljning av energi och utsläpp för kommunen som helhet

Nyckeltal för uppföljning av åtgärder inom kommunens organisation
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Uppföljning 
 
I uppföljningen ges en redovisning av utvecklingen av utsläpp och energianvändning inom kommunen som geografiskt område. 
Uppföljningen sker genom etablerade nyckeltal och basår för uppföljningen är 1990. 
 
För att följa upp åtgärderna som gäller energieffektiviseringen redovisas bränsleförbrukningen och andelen miljöbilar inom fordonsflottan 
samt energiförbrukningen inom kommunens fastighetsbestånd under perioden till 2009 – 2014. Uppföljningen redovisas för godkännande 
varje år i Nämnden för hållbart samhälle och till Energimyndigheten i enlighet med gällande förordning. 
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Bilaga 1 
 
Internationella mål 

 Internationellt samarbete är avgörande för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Kyotoprotokollet är ett första steg, nu pågår ett 
intensivt arbete för att ena världens länder kring ett nytt och kraftfull globalt klimatavtal. COP 15 avslutades på förmiddagen den 19 december 

2009. Då hade man kommit fram till en politisk överenskommelse, the Copenhagen Accord, som innehåller statschefernas vägledning för de fortsatta 

förhandlingarna om ett avtal. (Källa SNV) 

EU har beslutat om mål för klimatet. I klimat- och energipaketet anges hur de ska uppnås. Utsläppshandel är ett av de verktyg som ska användas. EU:s stats 

och regeringschefer har enats om att minska unionens utsläpp med 30 procent till år 2020 – förutsatt att en ny, global klimatöverenskommelse kommer till 

stånd. (Källa: SNV) 

Regionalt prioriterade mål 
 
Utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. (Källa: länsstyrelsen 
i Södermanlands län) 
 
2010 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen 
ha minskat med 25 %, jämfört med år 2005. (Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län) 
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