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Sammanfattning 
Energistrategi för Uppvidinge kommun är ett arbete för att kartlägga energiförbrukningen 
inom den kommunala verksamheten. Den syftar även till att ge förslag på åtgärder för att 
uppnå mål inom energieffektivisering, både lokala och nationella mål.  

Nulägesanalysen visar på mycket som är positivt inom fastighetsdelen. Kommunen har fasat 
ut olja som uppvärmningskälla och  använder idag fjärrvärme och el. All el som köps in av 
kommunen är ursprungsmärkt vindel och det finns fortfarande möjlighet till besparing. 
Fastighetsbeståndet förbrukar 28024 MWh per år (2009 års statistik) och vårt mål är att 
minska energiförbrukningen med 2 procent årligen fram till 2020. 

Inom transportsektorn finns mycket att jobba med, främst när det gäller drivmedel. När det 
gäller transporter hade kommunen under 2009 inga fordon som kördes på förnybara 
drivmedel. Idag finns två bilar som går att köra på E 85. Resor i tjänsten under 2009 skedde 
till största del med bil. Flyg användes i väldigt liten utsträckning. 

För att arbeta med Energistrategi för Uppvidinge kommun tillsattes en arbetsgrupp och en 
styrgrupp. Grupperna har arbetat fram mål, åtgärder och handlingsplan för hur Uppvidinge 
kommun kan energieffektivisera. Det kommer även att vara arbetsgruppens uppgift att följa 
upp och revidera strategin.   

Bakgrund 
Uppvidinge kommun sökte stöd för energieffektivisering hos Energimyndigheten för 
perioden 2010-2014 och fick det beviljat. Ett villkor för att få stödet är att kommunen 
fastställer en strategi och arbetar med att genomföra den. Strategin ska bland annat innehålla 
mål för energieffektivisering och en handlingsplan för hur målen ska uppnås, 
handlingsplanen redovisas i bilaga 2.  

 

Syfte 
Utsläpp av växthusgaser leder till  negativ påverkan på klimatet och det är ett problem som 
påverkar oss alla i hela världen. Utsläppen hänger till stor del ihop med vår energi-
förbrukning, därför är energi- och klimatfrågan en av de största utmaningarna både globalt 
och för Uppvidinge kommun. 
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Energistrategin är ett första steg för att ta fram en heltäckande klimat- och energistrategi för 
hela kommunen som geografiskt område samt för att  minska energiförbrukningen och 
utveckla vårt energiarbete inom kommunorganisationen. 

 

Organisering av energiarbetet 
På kommunledningens initiativ bildades en energigrupp för att arbeta med kommunens 
energi- och klimatfrågor. Deras första uppgift är att utarbeta en strategi med det 
övergripande målet att bli Kronobergs läns grönaste kommun. Strategin ska innehålla mål 
för energieffekivisering inom områdena transporter, fastigheter och hur information kan 
bidra till energieffektivisering. Strategin ska också innehålla övergipande mål för använding 
och produktion av förnyelsebar energi inom områdena sol, vind, vatten och bioenergi. Den 
första energigruppen bestod av ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden, 
förvaltningschefen för miljö- och byggnadsförvaltningen, näringslivsutvecklare och konsult 
L-G Elm. De fick 2010-03-04 i uppdrag av Komunstyrelsens arbetsutskott att påbörja arbetet 
med att utarbeta en strategi för klimat- och energiarbetet. Energigruppen består idag den av 
ordföranden och vice ordföranden för Kommunstyrelsen, ordföranden i miljö- och 
byggnadsnämnden, kommunchef, VD för det kommunala bostadsbolaget Uppvidinge Hus, 
förvaltningschefen för miljö- och byggnadsförvaltningen, chefen för tekniska avdelningen 
och planerare.  
 
Kommunstyrelsen har det övergipande ansvaret för projektet och energigruppen är ansvarig 
inför kommunstyrelsen. För att leda arbetet och sätta dess ramar har de politiker som finns 
med i energigruppen bildat en politisk styrgrupp. De tjänstemän som ingår i energigruppen 
bildar en arbetsgrupp. Arbetsgruppen och styrgruppen har under projektets början arbetat 
både tillsammans och var för sig. För att arbeta vidare med energistrategin kan 
arbetsgruppen komma att förändras för att kunna anpassa åtgärder efter olika förvaltningars 
förutsättningar. Energigruppen är basen i arbetet med energistrategin. 

Allmänt om miljöpåverkan 
Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar en del av den värme som jorden 
utstrålar. Gaserna hindrar inte solens strålar från att värma upp jorden men de hindrar att en 
del av värmen reflekteras tillbaka ut i atmosfären, detta är den naturliga växthuseffekten 
som är en förutsättning för liv på jorden, utan den skulle det vara så kallt här att vi inte 
kunde leva. Problemet idag är att vi påverkar atmosfärens sammansättning av gaser och 
ökar halterna av växthusgaser som ökar växthuseffekten. Mer av värmestrålningen stannar 
kvar vilket leder till ett varmare klimat som kan leda till enorma problem världen över, det 
vill säga få stora konsekvenser för natur och människor.  
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Kommunens ansvar och roll 
Kommunen har en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet genom sitt ansvar för 
fysisk planering, energiplanering samt tillsyn och drift av tekniska anläggningar. 
Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen genom information, 
utbildning och rådgivning.  

Samhällsplanering spelar en viktig roll för hur vi ska nå energi- och klimatmålen och därmed 
minska klimatförändringen. Översikts- och detaljplaner är instrument som spelar en roll för 
energianvändningen, till exempel när det gäller lokalisering av ny bebyggelse och hur den 
placeras i terrängen för att ta tillvara på exempelvis solens värme. Vilka möjligheter för 
kollektivtrafik som skapas när man planerar för ny bebyggelse och vilka 
uppvärmningssystem som kan användas är också områden där samhällsplanering är 
betydelsefull.  

Uppvidinge är en landsbygdskommun och på grund av sin geografi kommer en stor del av 
de klimatpåverkande utsläppen från transporter. Kostnader spelar en avgörande roll vid val 
av bränslen och transportslag vilket gör det svårare att övergå till ett hållbart transport-
system. Kommunen har liten möjlighet att påverka lagstiftning, bränslepriser och skatter och 
eftersom  dessa faktorer påverkar kostnaden styr de vår bränsleanvändning och därmed 
också våra utsläpp av koldioxid. Kommunen kan dock i sina olika roller med nära kontakt 
med medborgare och näringsidkare arbeta för mer miljövänliga transporter samt försöka 
utveckla andra effektiva styrmedel.  

Kommunen som organisation orsakar en relativt stor del av kommunens totala utsläpp av 
växthusgaser. Genom att se över vår energiförbrukning, tjänsteresor, transporter samt hur 
kommunen inom ramen för upphandling kan ställa klimat- och energikrav kan vi minska 
vår egen klimatpåverkan avsevärt. 

Slutligen spelar kommunen en viktig roll när det gäller att sprida information, både inom 
organisationen och till kommuninvånare. Här är energirådgivaren en viktig resurs. 

Nulägesanalys 

Kommunens organisation 
Uppvidinge kommun har valt att dela upp ansvaret för kommunens verksamhet på fyra 
förvaltningar med olika ansvarsområden, kommunledningsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen. I 
organisationen finns även ett kansli med varierade ansvarsområden. Till varje förvaltning 
finns en politisk nämnd. 
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Uppvidinge kommun har cirka 800 personer tillsvidare- eller visstidsanställda. Därtill 30 
personer anställda i kommunens bolag.  

 

Kommunägda bolag 
Kommunen har två helägda bolag, det kommunala fastighetsbolaget Uppvidingehus och IT-
företaget UppCom. 

Uppvidingehus har cirka 800 bostäder, garage och lokaler för uthyrning fördelat på de större 
orterna i kommunen. Företaget förvaltar även en stor del av de lokaler som används av den 
kommunala verksamheten samt en del industrilokaler. 

”Uppvidingehus arbetar med utbildning av vår egen personal i energibesparande åtgärder, 
samt tips och råd till hyresgäster och förvaltningar. Detta för att motverka stora 
kostnadsökningar inom driften. Vi försöker motverka kostnadsökningar med lika stor 
procentuell besparing.” Citat från Delårsrapport 2010. 

UppCom har ansvar för att drifta, underhålla och utveckla kommunens bredband, IT och 
telefoni. Alla IT-system som kommunen använder internt driftas av UppCom. UppCom 
erbjuder även bredband via ADSL och fiber till privatpersoner. 

Nuläge energiförbukning 
Nulägesanalysen syftar till att ge en bild av hur energiförbrukningen ser ut i Uppvidinge 
kommuns organisation. Basåret är 2009 och kommer att vara utgångspunkten för att kunna 
mäta förbättringar efterhand som åtgärder enligt strategin genomförs. Nuläget innehåller 
uppgifter inom områdena fastigheter, uppgifter om transporter och övriga frågor som 
handlar om mer övergripande och strategiska frågor som påverkar energiförbrukningen. All 
statistik och statistikkällor redovisas i bilaga 1. Nulägesbeskrivning. 

Fastigheter 
Den totala arean för de bostäder som Uppvidingehus ansvarar för är 60 363 m². Lokalerna 
som Uppvidingehus hyr ut och förvaltar åt kommunen samt ansvarar för energikostnaderna 
för har en total area på 69 507 m², tillkommer gör de förråd på 690 m² som tekniska 
avdelningen använder, vilket ger en total area på 70 467 m². Den totala yta som  kommunen 
ansvarar för uppgår därmed till 130 830 m². 

All el som kommunen och fastighetsbolaget köper in är ursprungsmärkt vindel, så kallad 
grön el. Kommunen producerar ingen egen energi men det är ett mål. Oljan är bortstädad ur 
kommunens energiförbrukning så idag används bara el och fjärrvärme. Bostäderna 
förbrukade 2009 6 730 MWh fjärrvärme och 1 992 MWh el, vilket ger en sammanlagd  
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förbrukning på 8 722 MWh. När det gäller lokaler förbrukades det under 2009 8 092 MWh 
fjärrvärme och 4 058 MWh el, sammanlagt förbrukades 12 150 MWh.   

Kommunens vatten- och avloppsverk använder mycket energi till sin verksamhet, 2009 
förbrukade de 3 040 MWh el. 

Köpt el för gatubelysning uppgår till 1 008 MWh och för parker går det åt 25 MWh el. 

Övrig köpt el , el som inte ingår i den el som kommunen och Uppvidingehus betalar för till 
lokaler som man äger eller förvaltar, är fördelad enligt följande: 

Kommunledningsförvaltningen – 2,5 MWh 
Kultur- och fritidsavdelningen - 412 MWh 
Linneberga (återvinningscentralen) – 57 MWh 
Kalkning – 2 MWh 
Barn- och utbildningsförvaltningen – 73 MWh 
Socialförvaltningen – 169 MWh 

Övriga uppgifter: 
Kommunens upphandlingspolicy antogs 1995-08-23 av Kommunfullmäktige. I den finns 
inga krav på energieffektivisering men en miljöpolicy finns som bilaga. Milöpolicyn är 
uppdelad i två delar. Den ena delen innhåller olika miljökriterier som bör prioriteras vid 
kommunens alla inköp. Den andra delen innehåller kriterier specificerat för olika 
varugrupper. Dessa kriterier ger en påverkan på energieffektiviseringen om än inte uttalat. 

Kommunen deltar i länsgemensamma upphandligar där energikrav ställs. 

Ett av fokusområdena i kommunens översiktsplan är energi- och klimatfrågor. I alla detalj- 
och översiktsplaner ska energi- och transportfrågor behandlas. 

Vi har tre kommunala energi- och klimatrådgivare. De är med i ett nationellt nätverk i 
Sverige för energi- och klimatrådgivare. Kommunen finns representerad i Kronobergs läns 
klimatkommission. Energigruppen som arbetar med stödet för energieffektivisering är en 
form av ett internt nätverk. Den består av representanter från olika verksamheter, 
kommunchef, tekniska avdelningen, miljö- och byggnads-förvaltningen, kansli och det 
kommunala bostadsbolaget. Till gruppen finns också en politisk grupp med 
kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggnadsnämndens ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Detta ger en bredd i det interna arbetet med energifrågor. 
 

När det gäller internutbildning för att minska energiförbrukningen fick år 2000  alla politiker 
och tjänstemän fyra timmars utbildning om Agenda 21 varav en del handlade om  
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energieffektivisering. Utbildningen berörde cirka 900 personer. År 2008 genomfördes en 
utbildning för skolans personal som handlade om de lokala miljömålen, den utbildningen 
berörde då cirka 150 personer. 

 

Transporter 
Uppvidinge kommun tillsammans med de kommunägda bolagen hade 2009 tillgång till 36 
personbilar och lätta lastbilar. Socialförvaltningen hade 24 bilar till sitt förfogande, där ingår 
bland annat de bilar som används inom hemtjänsten. I kommunen finns det kommunala 
äldreboenden på fyra orter, Åseda, Lenhovda, Norrhult och Älghult, ett för varje 
kommundel. I kommunen finns 4 poolbilar som används av alla kommunens verksamheter. 
Uppvidingehus har sex lätta lastbilar och UppCom har två lätta lastbilar. I nuläges-
beskrivningen ingår inte arbetsdordon som till exempel traktorer. 

Inga av kommunens fordon är miljöklassade enligt förordningen (2009:1) i den mening att de 
är fordonsskattebefriade. 

Kommunen har två bilar som är möjliga att köra på E85 men under 2009 utnyttjades inte 
detta. Den totala förbrukningen av drivmedel fördelas på diesel 65072 l och bensin 7296 l. 
Totalt innebär detta en energiförbrukning som uppgår till cirka 66 MWh bensin och cirka 648 
MWh diesel, totalt ca714 MWh. Anställda kör även med privata bilar i tjänsten. Det gjordes 
under 2009 5 078 bilresor med privata bilar, grundat på hur många reseersättningar som är 
utbetalda.  

Med kommun- och bolagsägda samt leasade bilar kördes det 102 811,7 mil och med privata 
bilar 87 631,38 mil. Det  blir totalt 190443,08 mil. Ett varv runt jorden är cirka 4 000 mil vilket 
innebär att vi har kört cirka 47 varv runt jorden under ett år. 

Antal resor med tåg uppgår till 337 på sammanlagt cirka 100 976 km och antalet flygresor var 
28 på sammanlagt cirka 17 706 km. Det betyder ungefär ett halvt varv runt jorden med flyg 
och cirka 2,5 varv runt jorden med tåg.  

Mål 

Globalt miljöarbete 
Vårt gemensamma arbete över hela världen har sin grund i FN:s klimatpanel och dess 
utveckling. För att förstå hur det gemensamma klimatarbetet världen över har vuxit fram ges 
nedan en beskrivning av förhandlingarna inom FN för att nå ett bindande klimatavtal som 
alla medlemsstater är överens om. 
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FN 
1988 bildades FN:s klimatpanel med det övergripande målet att förhindra mänsklig 
påverkan på klimatet. Panelens mandat kom att bli att samla in och utvärdera 
klimatvetenskap, effekter och åtgärdsstrategier. Panelen tog tillsammans med 
Världsmetereologiska Institutet iniativet till internationella  klimatförhandlingar. Under 1990 
gav panelen ut sin första bedömningsrapport  som utgjorde kunskapsunderlaget för det 
internationella klimatarbetet.  
 
I början av 90-talet förhandlades det fram en ramkonvention för arbetet med klimatet. 
Ramkonventionen skrevs under av 154 stater (FN har 192 medlemsländer) så fort den var 
färdig och den trädde i kraft 1994.  Idag har den  runt 190 underskrifter. Efter att 
konventionen trädde i kraft påbörjades arbetet med vem som ska göra vad och till när, ett 
beslut togs om att förhandla fram ett protokoll till ramkonventionen. Protokollet skulle 
specificera utsläppsmål och åtagandeperioder för länder i nord (vilket motsvarar världens i-
länder), även flexibla mekanismer som innebär att länder får tillgodoräkna sig 
usläppsminskningar i andra länder som man har investerat i för att uppnå målen. Reslultatet 
är det så kallade Kyotoprotokollet. Protokollet innebär att länderna i nord (vilket motsvarar 
världens i-länder) har åtagit sig att sänka sina utsläpp med minst 5,2 procent under perioden 
2008-2012 jämfört med 1990 års nivåer. Detta fördelades sedan mellan länderna, för Sveriges 
del innebar det efter EU:s fördelning att vi får öka våra utsläpp med 4 procent. Protokollet 
reglerar sex olika gaser och innehåller även tre så kallade flexibla mekanismer. Protokollet 
fick inte lika många underskrifter som konventionen. För att protokollet skulle träda i kraft 
krävdes att minst 55 länder skrev under och att en del av dessa var sådana som hade 
åtaganden att minska sina utsläpp. Det krävdes att denna sista kategoris sammanlagda 
utsläpp under år 1990 uppgick till minst 55 procent av åtagandegruppens totala utsläpp för 
detta år; alltså minst 55 länder som stod för minst 55 procent av utsläppsminskningarna 
under protokollet. Det tog till in på 2000-talet innan detta krav uppfylldes.  
 
Mellan 2001-2005 förhandlades det om detaljer och försök att öka det politiska trycket för att 
ratificera och skriva under protokollet. 2005 ratificerade Ryssland protokollet, därmed trädde 
det i kraft. Nu påbörjades en ny förhandlingsprocess . Kyotoprotokollet markerade ett första 
steg för att förhindra farlig mänsklig påverkan på klimatet. Protokollet nådde inte upp till 
klimatkonventionens mål och av denna anledning bildades två förhandlingsgrupper, den 
ena för att stärka det långsiktiga internationella samarbetet och den andra för att förhindra 
att det blev ett glapp medllan Kyotoprotokollets första och andra åtagandeperiod.  
 
2007 antog man den så kallade vägkartan mot Köpenhamn. Vägkartan krävde att parterna 
skulle fördjupa förhandlingarna om gemensamma framtidsvisioner. Även förhandlingarna  
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kring nya åtaganden skulle intensifieras. Ett konkret beslut om antingen nya åtgärder inför 
den nya åtagandeperioden som startar 2012 eller ett beslut inför ett nytt avtal, skulle fattas i 
Köpenhamn 2009. Långt innan förhandlingarna i Köpenhamn påbörjades stod det klart att 
man avvikit från färdplanen och att de viktigaste frågorna inte skulle vara lösta. Mötet blev 
mer ett arbetsmöte inför ett nytt avtal.  
 
En inofficiell förhandlingsgrupp bildades som förhandlade fram något som kom att kallas 
Köpenhamnsackordet. Köpenhamnsackordet satte bland annat upp målet om att hålla den 
globala temperaturökningen under två grader, Dessutom innehöll Köpenhamnsackordet 
löften om kortsiktiga finansiella bidrag på 10 miljarder dollar per år mellan 2010 och 2012 
liksom en ambition att generera 100 miljarder dollar per år från och med 2020. Ackordet 
accepterades dock aldrig i plenum.  
 
2010 hölls ett klimatmöte i Mexico. Viktiga beslut som togs där var bland annat att man 
enades om tvågraders målet och en klimatfond för att hjälpa fattiga länder. Ett ramverk för 
anpassaningsåtgärder antogs. Dessutom beslutades det om ett globalt register för att 
registrera utsläppsminskande åtgärder för både fattiga och rika länder. Kyotospårets 
förhandlingsgrupp noterade att  det kommer att krävas att de rika länderna minskar sina 
utsläpp med 25-40 procent under 1990 års nivåer fram till 2020. 2011 fortsätter vägen mot ett 
nytt internationellt klimatavtal i Sydafrika. (http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-
och-fattigdomsbekampning/fn-och-klimatforhandlingarna-/2010-cop16-i-cancun/) 
 

EU:s klimatarbetet 
Mål och åtgärder inom energi-och klimatområdet 
- Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020 (EU 27), utsläppen ska 
minska med 30 procent vid en bredare, internationell överenskommelse. 
- Andelen förnybar energi ska motsvara 20 procent av all energianvändningen i EU år 2020. 
- Biodrivmedel ska utgöra minst 10 procent av den totala drivmedelsanvändningen inom 
transportsektorn senast år 2020. 
- Ökad energieffektivitet inom unionen - energianvändningen ska minska med 20 procent till 
år 2020. 
- Flyget ska omfattas av EU:s system med handel med utsläppsrätter från 2012. 
- EU:s energi- och klimatpaket, Europeiska rådet enades om energi- och klimatpaketet 
december 2008. (http://www.regeringen.se/sb/d/8857)  
 (http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/amnen/Miljomal/)  

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/fn-och-klimatforhandlingarna-/2010-cop16-i-cancun/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/fn-och-klimatforhandlingarna-/2010-cop16-i-cancun/
http://www.regeringen.se/sb/d/8857
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/amnen/Miljomal/
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Nationellt 
Nationell klimat- och energimål till år 2020:  

• 40 procents minskning av klimatutsläppen, jämfört med 1990 och gäller för den icke-
handlande sektorn, alltså den sektorn som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem. 

• Minst 50 procent förnybar energi 
• 20 procent effektivare energianvändning 
• Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn  

 
 
2030 
Fossilbränslefri fordonsflotta till år 2030 
 
2050 
Visionen är att Sverige har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp 
av växthusgaser i atmosfären. (http://www.sweden.gov.se/sb/d/8756/a/123033) 

 

Regionalt miljö- och klimatarbete 
 
Regionala miljömål  
Beslutades 2002 och reviderades 2006.  
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 2050. Användningen av fossil energi enbart för lokaluppvärmning har 
upphört betydligt tidigare. 
 
Följande delmål för begränsad klimatpåverkan har antagits för länet, oförändrade sedan 
2002. Möjligheterna att nå dessa mål utvärderas fortlöpande på Miljömålsportalen 
www.miljomal.se. Här återges kort nuläget för respektive delmål. 
 
1. Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Kronobergs län skall 

till år 2010 ha minskat till 3,5 ton per år och per länsinvånare.  
Direktutsläppet bedöms ha varit ca 4,0-4,2 ton/person i länet under 2007. Det innebär en 
minskning med 4-8 % från utsläppsnivån 4,35 ton/person för år 1990, så som den beräknats 
av Energikontor Sydost i Energibalans 2005.  Delmålet nås sannolikt inte. 

2. Hälften av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 2010 från 
förnybara källor.  

Andelen förnybar energi var 44 % under 2007. Andelen förnybar energi från lokal 
produktion var ca 32 %. Delmålet nås troligen inte. 

3. Biobränslen ger minst 2 TWh/år kring år 2010 i Kronobergs län.  
Om man räknar in 80 % av förbränt avfall så nåddes målet under 2007. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/8756/a/123033
http://www.miljomal.se/
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4. 75 % av askan från fastbränslepannor som eldas enbart med biobränsle från skogsmark i 

regionen återförs till skogen senast år 2008, på ett sätt som inte skadar livet i skogen. 
Under 2007 återfördes ca 60 % av askan från fjärrvärmeverk. Delmålet kommer trolige inte 
att nås, bl.a. på grund av att halten av oförbränt i bottenaskor är för hög för att spridas. 

5. Förbrukningen av elenergi i Kronobergs län har år 2010 minskat med minst 10 procent 
räknat från år 1995.  

Elförbrukningen var 2,0 TWh år 2007, d.v.s. något mindre än år 2005 ( då den var 2,1 
TWh).  

6. Fjärrvärme, i huvudsak baserad på biobränslen, finns utbyggd senast 2010 i de 
större tätorterna i alla länets kommuner. 
Målet är nått. 

 
7. Koldioxidutsläppen från trafik och från användning av arbetsfordon har år 2010 åter 

minskat till en nivå under 1990 års utsläpp.  
Utsläppen av fossil koldioxid från transporten ökade med 31 % mellan 1990 och 2007. 
Uppröjningsarbeten efter stormen Gudrun medförde onormalt hög förbrukning under åren 
2005 och 2006. Delmålet klaras högst sannolikt inte. 
 

8. Alternativa, förnyelsebara bränslen utgör minst 6 % av energitillförseln till transporter år 
2010 i Kronobergs län.  

Målet är sannolikt nått (E85 plus 5 % inblandning av förnybart i all bensin och 5 % 
inblandning i 75 % av dieselanvändningen). 

 
Det nya nationella målet om 40 procents minskning av utsläppet av växthusgaser till år 2020 
(utsläpp från markanvändning och skogsbruk oräknat) innebär för Kronobergs län ett årligt 
koldioxidutsläpp av 2,6 ton/person och år, om utsläppsminskningen ska ske enbart från 
fossilbränsleanvändningen. Hittillsvarande utvärdering tyder på att flertalet av de 
ovannämnda regionala delmålen inte kommer att nås inom stipulerad tid. Målet de närmaste 
åren måste därför vara att verkligen nå de redan beslutade delmålen, men 
omställningsarbetet måste accelerera redan för att nå vidare mot de nya nationella målen. 
  
Vi har hittills på tjugo år bara åstadkommit mindre än 10 procents minskning av 
fossilbränsleanvändningen  i länet; alltså måste vi minska med mer än 30 procent under de 
närmaste tio åren, ett beting som kräver enorma insatser och förändringsvilja. De nationella 
målen innebär att fossilbränslena har fasats ut helt till 2030 för både uppvärmningssektorn 
och vägtransporter, vilket kräver än mer omställningsarbete.  Återstående förbrukning av 
fossilbränslen efter 2030 torde avse industriell produktion. Andelen i länet för sådan 
användning är låg. Förutsättningarna för att nå frihet från fossila bränslen till 2030 bör därför 
kunna finnas, och det kan ses som en vision för länets klimatarbete. 
(http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/amnen/Miljomal/)  
 
Regional klimat- och energistrategi 
Länsstyrelsen Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland har i samverkan tagit fram en 
regional klimat- och energistrategi. Strategin har fyra huvudinriktningar; minska  
 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/amnen/Miljomal/
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transporternas utsläpp, fortsätta energieffektivisera, öka andelen förnybar energi och 
utveckla klimat- och miljödrivet näringsliv. 
Den regionala klimat- och energistrategin tar sitt ursprung i de regionala miljömålen och tar 
upp ett flertal åtgärder med huvudinriktning enligt ovan angivna inriktningar i strategin.  
(http://www2.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-
klimat/klimat-och-energi/Klimat-
%20och%20energiarbete/Klimatstrategi%202010%20Fullständig.pdf) 
 

Kommunalt 

Översiktsplan 
Ställningstaganden och mål som finns i Uppvidinge kommuns översiktsplan, 
sidhänsvisningarna gäller för översiktsplanen utställningshandling II. 
 
Vision Uppvidinge 2020  
– Alla nya bostäder försörjs med förnybar el från biobränslen, vind- sol- eller vattenkraft. 
 

• Mål 5: Bl.a. miljöcertifierade företag som använder förnybar, grön el/energi. s. 27 
• ”Det borde inte vara omöjligt att år 2015 mer än hälften av alla företag i kommunen 

använder så kallade grön el. Det bör finnas någon eller några anläggningar för biogas 
till fordon.” s. 27 

• Mål 6: Kommunen ska bli navet i Smålands vindkraftsproduktion, producera mest 
vindkraftsbaserad energi i regionen. s. 28  

• Godstrafik mellan Åseda – Vetlanda och senare även persontrafik. Bättre 
kollektivtrafik till och inom kommunen. s. 28 

• Övergripande mål: skapa ett långsiktligt och hållbart energisystem – hushållning 
med de resurser som finns samt prioritering av energi från förnyelsebara 
energikällor. Energiförsörjningen ska vara säker, ekonomisk och ekologiskt hållbar. s. 
34 

• Ouppfyllda miljömål i Uppvidinge: minskning av koldioxidutsläppet från 
direktanvändningen av fossila bränslen till 3,5 ton/år till 2010. Hälften av den totala 
energianvändningen ska år 2010 komma från förnyelsebara energikällor. Alternativa 
förnyelsebara bränslen ska utgöra minst 5% av energitillförseln till transporter år 
2010. s. 34 Samtliga kommunens egna fastigheter anslutna till fjärrvärme 2010.. s. 35  

• 33 minikraftverk i kommunen. I flera fall utnyttjas inte kraften – inventering av redan 
reglerade vattendrag, översyn av befintliga verk bör göras. Kommunen ska ställa sig 
positiv till alla initiativ till att starta upp mindre vattenkraft vid befintliga 
regleringsdammar. Minst en av kommunens egna fallrättigheter ska byggas ut till 
2015. s. 35-36 

• Solenergi har stor potential som kan utvecklas. s. 36 
• I kommunen finns idag tre vindkraftverk. Kommunförvaltningen har som ambition 

att äga verk eller delar av verk som kan försörja kommunens fastigheter med el. s. 37  
• Målet är att sol- vind och vattenkraften ska byggas ut till 2015 så att det inom 

Uppvidinge produceras mer energi än vad som förbrukas – mer än 0.16 TWh. S.37 

http://www2.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-%20och%20energiarbete/Klimatstrategi%202010%20Fullständig.pdf
http://www2.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-%20och%20energiarbete/Klimatstrategi%202010%20Fullständig.pdf
http://www2.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-%20och%20energiarbete/Klimatstrategi%202010%20Fullständig.pdf
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• Andelen alternativa bränslen ska öka. Påverkan genom upphandling av transporter 

och tjänster och också i samband med inköp av fordon och maskiner. Kommunen ska 
använda sig av bilar som drivs av alternativa bränslen och det ska finnas möjlighet 
att tanka alternativa bränslen vid de tankställen som finns i kommunen. Kommunen 
ska ta fram en resepolicy som bland annat ska ta upp inköp av elbilar. s. 40 

• Energiförbrukningen ska minska genom bättre hushållning och ett aktivt stöd till 
användandet av förnyelsebar energi, såväl till enskilda som organisationer, 
föreningar och företag. s. 40 
 

• Kommunen ska samverka med det lokala näringslivet så att industrierna påverkas att 
miljöprofilera sig genom bland annat användandet av mer förnyelsebar energi. s. 40 

• Inventera outnyttjade, redan reglerade, vattendrag ska möjliggöra att småskalig 
elproduktion identifieras. En översyn av de befintliga verken bör göras. s. 40 

• Informera om och marknadsföra vindkraften. s. 40 

LOKALA MILJÖMÅL 
Uppvidinge kommun antog 2006 lokala miljömål som tar sin utgångspunkt i de nationella 
Under 2011 ska vi revidera och gå igenom dem för att se vilka som är uppfyllda och om vi 
behöver ändra några.  Nya mål kan också tillkomma.  
Miljömål i Uppvidinge kommun, antagna av Komunfullmäktige den 16 maj 2006: 
Begränsad klimatpåverkan:  

1. Utsläppet av koldioxid från direktanvändningen av fossila bränslen per capita ska till 
år 2010 ha minskat till 3,5 ton/år och kommuninnevånare 

2. Hälften av energianvändningen i Uppvidinge kommer 2010 från förnybara källor 
3. Minst 90 % av den småskaliga vedeldningen sker i miljögodkända pannor med 

ackumulatortank 
4. De stora pannorna vi har eldas med flis eller pellets producerad till största delen 

inom kommunen  
5. 75 % av askan från fastbränslepannorna som eldas enbart med fastbränsle från 

skogsmark i regionen återförs till skogsmark 
6. Fler fastigheter är anslutna till fjärrvärme 
7. Förbrukningen av elenergi har minskat år 2010 med 10 % 
8. Industrierna miljöprofilerar sig genom att använda förnyelsebar energi för både el, 

värme och transporter 
9. Överskottsenergi från industrierna utnyttjas 
10. Vi konsumenter köper närproducerade råvaror 
11. Koldioxidutsläppen från trafik och från användning av arbetsfordon har år 2010 

minskat till en nivå under 1990 års nivå 
12. Alternativa, förnyelsebara bränslen utgör minst 5 % av energitillförseln till 

transporter till år 2010 
13. Kollektivtrafiken ökar 
14. Fler cyklar eller går til jobbet 
15. Vi blir miljömedvetna konsumenter av resor både på jobbet och privat 
16. Uppvidingeborna tomgångskör inte sina bilar 
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Frisk luft: 

1. År 2010 sker minst 90 procent av den småskaliga eldningen av biobränslen i 
miljögodkända pannor, räknat på antalet pannor 

2. Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC)från tillverkningsindustrin har minskat 
ytterligare jämfört med år 2000 

Bara naturlig försurning: 
1. År 2010 är högst 10 procent av antalet sjöar större än 1 ha försurade på grund av 

människan 
2. Före år 2010 är trenden mot en ökad försurning av skogsmarken bruten i områden 

som försurats av människan och en återhämtning har påbörjats 
 
Giftfri miljö: 

1. Slammet från de kommunala reningsverken ska ha halter av långlivade och 
bioackumulerade kemiska ämnen som ligger 50 procent under gällande 
rekommendationer/gränsvärden senast 2010 

2. Förekomst och användning av ämnen som försvårar återvinningen av material ska 
minska fram till 2010 

3. Nyproducerade varor ska så långt som möjligt vara fria från cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen senast 2007, om varorna 
ska användas på sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet, övriga organiska ämnen 
som är långlivade eller bioackumulerade ämnen senast 2010 

4. Nyproducerade varor ska senast 2010 vara fri från kvicksilver, kadmium och bly. 
Dessa varor ska inte användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att 
hälsa och miljö inte kan komma till skada 

5. Befintliga varor som innehåller cancerframkallande, arvsmassepåverkande, 
fortplantningsstörande, långlivade, bioackumulerande ämnen eller kvicksilver, 
kadmium samt bly ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön 

6. Förorenade områden införs i kommunens översiktsplaner eller detaljplaner efter 
hand som de identifieras 

7. Upphandlingar ska miljöanpassas med miljöpolicyn som grund 
8. Miljöanpassade inköp av livsmedel ska uppgå till minst 25 procent 2010 

Säker strålmiljö 
1. I Uppvidinge nyttjas enbart grön el 
2. Skolor och förskolor ska till år 2010 ha en radonhalt som är högst 200 Bq/m² år 2020 
3. Bostäder ska ha en radonhalt som är högst 200 Bq/m² år 2020 
4. Kommunen genomför mätningar av högfrekventa elektromagnetiska fält i syfte att 

identifiera områden med särsklit låg belastninng av sådana fält 
Skyddande ozonskikt 

1. Användningen av ozonedbrytande ämnen ska till största delen ha upphört till 2010. 
Kan finnas kvar som isolering i bl.a. bottenplattor ännu senare 

2. Hushållen ska ta ansvar för sina vitvaror och lämna den till kommunal insamling 
eller se till att förtaget de köpt ny vitvara av gör det 

Ingen övergödning 
1. Spridningen av naturgödsel sker 2010 på ett sådant sätt att näringsvärdet i gödslen 

utnyttjas maximalt 
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2. Inventera tillståndet hos befintliga ensklida avloppsanläggningar invid stora 

vattendrag samt informera om vikten av användningen av fosfatfria tvättmedel till 
desamma 

3. Fram till 2010 skall de vattenburna utsläppen av fosfor föreningar från mänsklig 
verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat kontinuerligt från 1995 
års nivå 

4. Utsläppen av kväveoxider från industrin minskas till 2010 med 30 % från 1995 års 
nivå 

5. Kollektivtrafiken har ökat 2010. Fordonen drivs till stor del med biobränslen istället 
för med fossila bränslen, så även arbetsredskap 

6. De som bor och arbetar i samma tätort i Uppvidinge cyklar eller går 2010 till arbetet i 
mycket högre grad än idag. Övriga samåker i bilar som inte kallstartas pga 
inkopplade motorvärmare 

7. Tågtrafik prioriteras 2010 före bil, buss och flyg i alla sammanhang inklusive 
semesterresor 

8. Stora upphandlare, ex kommunen, köper paketpris för transporter med ”Bra 
miljöval” 

9. Uppvidingeborna låter 2010 inte sina bilar gå på tomgång i onödan 
10. Kommunen ska snarast anskaffa bilar som kan drivas med alternativa bränslen 

istället för fossila bränslen 
11. Man ska aktivt arbeta för att det ska finnas alternativa bränslen vid de tankställen 

som finns i kommunen 
 

 
Levande sjöar och vattendrag 

1. Upphovet till den allmänna försurningen av yt- och grundvatten bör så långt som 
möjligt reduceras. För bibehållande av den naturliga floran och faunan måste 
kalkning fortsätta och eventuellt utökas 

2. Kommunens inriktning är att behandla spillvatten på mest effektiva sätt så att 
belastningen på recepienterna minskar. Ett arbete som måste fortskrida 

3. Kommunens inriktning är att sträva mot att anlägga våtmarker och infiltrations- och 
eller fördröjningsmagasin för behandling av dagvatten innan det tillförs recepienten 

4. Till 2010 ska en vattenförsörjningsplan finnas för Uppvidinge kommun. Planen ska 
innehålla tätorternas och glesbygdens vattenbehov, tillgång på lämpliga 
vattenresurser och brister i vattenförsörjningen 

5. Kommunens förutsättningar att nyttja vattenresurserna för rörligt friluftsliv i form av 
fritidsfiske, fågelskådning, vandringar, bad, camping och kanoting m.m. bör 
utvecklas 

6. Våra vattendrag inom kommunen ska aktivt skyddas mot ökad igenväxning 
7. Policyn för fordonstvätt ska följas 

Grundvatten av god kvalitet 
1. Till 2010 ska en vattenförsörjningsplan finnas för Uppvidinge kommun. Planen ska 

innehålla tätorternas och glesbygdens vattenbehov, tillgång på lämpliga 
vattenresurser och brister i vattenförsörjningen 
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2. Samtliga fastighetsägare med enskilda borrade brunnar ska till 2010 ha mätt sin 
radonhalt sam åtgärdat eventuella förhöjda radonhalter 

Myllrande våtmarker 
1. Kommunen ska främja skyddet av våtmarker 
2. Vid markexploatering ska särskild hänsyn tas till våtmarksområden 
3. Skogsbilsvägar byggs inte över våtmarker med höga natur- eller kulturvärden eller så 

att dessa påverkas negativt på annat sätt 
4. Om intresset finns för att återskapa våtmarker ska detta stimuleras från kommunens 

sida 
5. Kommunen ska arbeta aktivt med naturvård 

 
Levande skogar 

1. Skogsbruket ska drivas med stor naturhänsyn 
2. Andelen lövskog i kommunen ska utgöra 10 % av totala virkesförrådet 
3. 500 ha skogsmark ska på olika sätt vara skyddad 
4. Skogsägarna ska inse vikten av bevarande av nyckelbiotoper och områden med 

naturvärden samt att det kan ske på frivillig basis 
5. Utnyttjande av biomassa ska ske i så stor utsträckning som möjligt inom kommunen 

samt på ett sådant sätt att skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga ej 
äventyras 

6. Stimulering av integrerat skogs- och jordbruk ska ske för att behålla de små 
enheterna 

7. Markbearbetning ska ske på ett för naturen anpassat sätt och skall skona 
fornlämningar och andra kulturminnen 

8. Anläggningen av skogsbilsvägar ska ske så att största möjliga naturhänsyn visas 
9. Skogsmaskiner och motorredskap drivs med miljövänliga drivmedel 
10. 90 % av den privata och av mindre bolagägda skogen inom Uppvidinge ska ha infört 

”Gröna skogsbruksplaner” 
11. 100 % av den skog som ägs av staten och kyrkan ska ha genomfört ”Grön 

landskapsplanering” 
Ett rikt odlingslandskap 

1. Kommuens åker- och betesmarksareal ska bibehållas i åtminstone dagens 
utsträckning 

2. Alla naturbestesmarker med höga natur- eller kulturmiljövärden ska hävdas år 2010 
3. Småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras i åtminstone dagens omfattning 
4. Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ska öka fram till 2010 

exempel är ängslador, äldre ekonomibyggnader, loftbodar, odlingsröse, hamlade träd 
och gärdesgårdar. Kulturmiljöplanen är planeringsunderlag 

5. 50 % av åkerarealen år 2010 odlas i enighet med kraven för EU-ersättning för 
ekologisk odling, och minst 10 % av mjölkkor och minst 10 % av slaktdjur av nöt och 
lamm år 2010 sköts enligt kraven för EU-ersättning för ekologisk produktion 

God bebyggd miljö 
- En hälsobefrämjande och säker boendemiljö 

1. Antalet människor som utsätts för trafikbuller överstigande de riktvärden som 
riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 % till år 2010 
jämfört med 1998 
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2. Tysta områden är inventerade och har införts i översiktsplanen 
3. År 2010 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt därför ska 

samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 ha 
fungerande ventilation 

4. Riskinventering pågår och riskanalys ska utarbetas kontinuerligt 
5. Samtliga planer och projekt som ligger inom kommunen bedöms ur risk-, säkerhets- 

och räddningstjänstssynpunkt 
6. Hälsokonsekvensbedömningar ska användas inom tillämpliga delar av 

samhällsplaneringen 
7. Risken att man ska utsättas för brott ska vara liten 

 
8. Olycksfallsrisken ska vara låg 

- En stimulerande boendemiljö   
1. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och 
utvecklas. kommunens kulturmiljöplan används som planeringsunderlag 

2. Fastigheterna i kommunen ska vara välvårdade  
3. Nedskräpning och klotter ska inte förekomma  
4. Natur- och grönområden ska finnas i närhet till bebyggelsen och uppfylla 

uppvidingebons behov av lek och rekreation 
5. Tätorternas planteringar ska vara vackra och välskötta 

- Ett väl fungerande vardagsliv 
1. Det ska finnas stor valfrihet i boendet 
2. Alla lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett om man har ett handikapp eller inte 
3. Bra system ska finnas för dagliga transporter inklusive ett fungerande kollektivt 

system inom kommunen 
4. Boende och servicen bibehålls i tätorterna 
5. IT utnyttjas som stöd för att verksamheter, handel och utbildning ska minska 

transportbehovet 
- En hållbar användning av naturresurser 

1. Vid nybyggnad anläggs även grönytor och eller vattenområden så att andelen 
hårdgjord yta inte ökar 

2. Dagvattnet tas om hand lokalt 
3. Energihushållningsaspekterna ska behandlas i översiktsplanen och detaljplanerna 
4. Uttaget av naturgrus sänks ytterligare 
5. Antalet grustäkter fortsätter att minska. I varje kommun ska det finnas 

återvinningsstation för massor 
6. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är 

lägre 2010 än år 1995. Detta ska ske genom att den totala energianvändningen 
effektiviseras för att på sikt minska. 
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Kommunens övergripande mål och visioner för klimatarbetet 
Uppvidinge kommuns övergripande vision för allt klimat- och miljöarbete är att vara 
Kronobergs grönaste kommun. 
 
Det övergripande målet för energifrågan i Uppvidinges översiktsplan är att skapa ett 
långsiktigt och hållbart energisystem – hushållning med de resurser som finns samt 
prioritering av energi från förnyelsebara källor. I visionen  försörjs alla nya bostäder med 
förnybar el från biobränslen, vind-, sol- eller vattenkraft. Energiförsörjningen ska vara säker, 
ekonomisk samt ekologiskt hållbar. Den politiska styrgruppen kommer att fortsätta att 
arbeta med visioner och mål för att förtydliga riktningen i Uppvidinges klimat- och 
energiarbete. 
 
Energistrategins mål är uppdelade i fem fokusområden som omfattar PRODUKTION, 
TRANSPORTER, FASTIGHETER, UPPHANDLING och INFORMATION. Varje 
fokusområde är sedan uppdelat i ett övergripande mål och ett eller flera detaljerade mål eller 
delmål för att nå det övergripande målet. Varje delmål  är i sig indelat i specifika mål som är 
mer kopplade till vad som ska uppnås med hjälp av en eller flera åtgärder. De specifika 
målen ska vara SMART-mål, alltså Specifika, Mätbara, Acceptabla, Realistiska och Tidssatta. 

Det första steget i Uppvidinge kommuns arbete med att minska energiförbrukningen är 
åtgärder som påverkar beteendet och åtgärder för att underlätta teknikutveckling. Strategin 
är att visa på vilken teknisk utveckling det går att göra som minskar energiförbrukning och 
visa hur vårt beteende kan minska energiåtgången. Vi ska alltid ha ekonomin med från 
början i arbetet. Ingen åtgärd ska beskrivas utan att kostnaden finns redovisad och varifrån 
pengarna kommer. För att skapa ett långsiktigt hållbart energianvändande kommer det att 
krävas investeringar. De åtgärder som vi planerar  att starta först är sådana som är relativt 
enkla att genomföra utan att det krävs en stor investering. Större investeringsåtgärder 
kommer inte att planeras in före de kan tas med i budgetarbetet. 

Produktionsmålet 
Uppvidinge kommun  producerar år 2015 minst 0,16 TWh från de förnyelsebara 
energikällorna vind, vatten och sol. Det är tillräckligt för att kommunen ska vara 
självförsörjande. Kommunens mål när det gäller produktion av förnyelsebar energi är att bli 
nettoproducent. 

Alla mål för produktion gäller för hela kommunen och inte bara kommunen som 
organisation om inget annat anges. 
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Detaljerade mål för produktionen 

• Uppvidinge kommun som geografiskt område ska producera mest vindkraftsbaserad 
energi i regionen. 2030 ska kommunen kunna producera mellan 0,7 och 1,0 TWh 

• Minst ett av kommunorganisationens egna fallrättigheter för vattenkraft är utbyggt 
2015 

• Uppvidinge kommun är del- eller helägare till ett vindkraftverk senast år 2020 

• Uppvidinge kommun tar tillvara på potentialen för solenergi och på minst en av 
kommunens byggnader är solceller installerade 2015 

Specifika mål 
- Är 2020 produceras el  från minst tre av kommunens vattenkraftverk som idag 

inte nyttjas för elproduktion 
- År 2015 produceras el från solenergi i kommunen 

 
- År 2030 finns möjligheten att producera 700 000 MWh från vindkraft i kommunen 

Transportmålet 
Uppvidinge kommuns mål år 2020 är att kommunens fordonspark är fossilbränslefri, det 
finns en resepolicy som följs och antalet personkilometer har minskat genom samordning av 
tjänsteresor och möten och ett ökat användande av IT och virituella möten. 

Detaljerade mål för transporter  

• Fler cyklar eller går till jobbet år 2014 jmf med 2012 

• Antalet tjänsteresor med bil har minskat med 10 procent år 2020 jmf med 2009 

• Efter nästa upphandlig ska alla personbilar och lätta lastbilar i kommunen vara 
miljöklassade enligt gällande förordning 

Specifika mål  
Energiförbrukningen inom transportområdet ska minska med minst 2 procent årligen 
jämfört med föregående år. 

- Till och med 2014 ska energiförbrukningen minska med minst 69 MWh jämfört 
med 2009. 2009 års totala förbrukning var 714 MWh och 2 procent årlig 
minskning leder till en förbrukning på 645 MWh år 2014. 

- Till och med 2014 ska energiförbrukningen minska med minst 10 procent jämfört 
med 2009 

- Till och med 2020 ska energiförbrukningen minska med minst 143 MWh jämfört 
med 2009 
2020 blir en energiförbrukningen 571 MWh om man räknar med en årlig 
minskning med 2 procent 
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- Till och med 2020 ska energiförbrukningen minska med minst 20 procent jämfört 
med 2009 

Fastighetsmålet 
Kommunens fastigheter, både egna och Uppvidingehus, är utrustade med energibesparande 
teknik och även i viss mån ombyggda för att ytterliggare minska energiförbrukningen. Alla 
nybyggnationer inom kommunen byggs energieffektivt och med miljövänliga material. 

Detaljerade mål för fastigheter 

• Samtliga kommunens fastigheter ska vara anslutna till fjärrvärme. Eller det alternativ 
som är lämpligast för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan senast 2012 

• Alla nybyggen som genomförs av kommunen byggs med lägst minienergiteknik 

• Kommunens fastigheter har en energiprestandanivå under 45 KWh/m² för 
verksamhetsel och under 25 KWh/m² för hushållsel 2015 

 

 

Specifika mål  
Energiförbrukningen inom området fastigheter ska minska med minst 2 procent årligen 
jämfört med föregående år. 

- Till och med 2014 ska energiförbrukningen minska med minst cirka 2700 MWh 
jämfört med 2009. 2009 var förbrukningen 28024,143 MWh och med en årlig 
minskning på 2 procent blir förbrukningen 2014 cirka 25331 MWh 

- Till och med 2014 ska energiförbrukningen minska med minst cirka 10 procent 
jämfört med 2009 

- Till och med 2020 ska energiförbrukningen minska med cirka 5585 MWh jämfört 
med 2009 

- Till och med 2020 ska energiförbrukningen minska med cirka 20 procent jämfört 
med 2009 

Upphandlingsmålet 
Inför varje ny upphandling skärps kraven på energieffektivitet och minskad miljöpåverkan.  

Detaljerade mål för upphandling 

• Kommunen ska genom upphandling av transporter och transporttjänster samt vid 
inköp av fordon och maskiner påverka andelen förnybara bränslen till en ökning. 

• Upphandlingar ska miljöanpassas 

• Alla upphandlingar bidrar till att minska energiförbrukningen 
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Informationsmålet 
Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, målet för information är att alla som är 
anställda av Uppvidinge kommunen känner till att energistrategin finns och är informerad 
om hur arbetsplatsen kan medverka till att nå energieffektiviseringsmålen. 

Detaljerade mål för information 

• Energihushållningsaspekterna ska behandlas i översiktsplanen och detaljplanerna 

• Alla elever i grundskolan år 1-9 ska ha minst en timme per termin för att få 
information om energi- och miljöarbetet i kommunens och skolans organisation 

• Alla arbetsplatser får minst en gång om året information om hur arbetet med 
energieffektiviseringen går 

 

Åtgärdsplan 

Åtgärder med planerad tidsperiod för genomförandet 
Uppvidinge kommun har valt att arbeta med åtgärderderna 2 och 3 som behandlar frågan 
om upphandling och åtgärd 6 om fastigheter  

Åtgärd 2, ”Köpa in utrustning på grundval av förteckningar som statens energimyndighet 
tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktionsspecifikationer för olika kategorier av 
utrustning.” 

Åtgärd 3, ”Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge.” 

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.”  

Det är inom dessa båda områden som vi utifrån vår nulägesanalys anser att vi har stor 
potential att spara energi. Vi kommer att arbeta löpande med de här åtgärderna under hela 
projektperioden, det finns inte en genomförandetid för de här åtgärden. Åtgärderna kommer 
att hanteras i mindre delåtgärder för att bli hanterbara. 

Åtgärder som planeras 2011-2012 syftar till att kartlägga nuläget noggrannare och att arbeta 
med åtgärder som som kan påverka vårt beteende. Åtgärder under de resterande åren i 
projektet handlar i större utsträckning om åtgärder som kräver investeringar och därför 
kräver en längre planering och att de finns med i budgeten redan från början. Vi kommer att 
revidera och följa upp vår åtgärdsplan varje år och lägga till de åtgärder som planeras 1-2 år i 
taget för att få med dem i budget och hinna förankra dem hos den personal som kommer att 
bli ansvarig för genomförandet. 
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PRODUKTION 

Åtgärd  När ska 
åtgärden 
vara 
genomförd? 

Vem/vilka är ansvarig? Kostnad  Hur stor är 
nyttan? 

Åtgärd 1. 
Förstudie – 
möjlighet att 
producera 
biogas i 
Uppvidinge 
kommun 

2013 Kommunstyrelsen Konsultkostnad
er 

Förstudien 
ger svaret på 
vad det kan 
bli för 
nyttoeffekt 

Åtgärd 2. 
Kartlägg 
kommunens 
fallrättigheter  

2012 Kommunledningsförvalt
ningen 

Konsultkostnad
er 

Kartläggning
en ger svaret 
på vad det 
kan finnas för 
nyttoeffekt 

Åtgärd 3. 
Förstudie – 
potentialen för 
solceller på 
kommunens 
fastigheter  

2013 Kommunstyrelsen Konsultkostnad
er 

Förstudien 
ger svaret på 
vad det kan 
bli för 
nyttoeffekt 

 

TRANSPORTER 

Åtgärd  När ska 
åtgärden 
vara 
genomfö
rd? 

Vem/vilka är ansvarig? Kostnad  Hur stor är 
nyttan? 

Åtgärd 1. 
Resvaneundersö
kning av hur 
anställda tar sig 
till jobbet 

2011-
2012 

Kommunkansliet  Administrationskost
nader 

Inte stor 
men det 
ger en bild 
av hur 
resandet 
ser ut och 
vilka 
möjligheter 
det finns 
att ändra 
beteendet 
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Åtgärd 2. Delta i 
projektet –
”Miljöbilar på 
väg” 

Under 
2011 

Kommunkansliet 20.000 kr för att 
delta i projektet 

I första 
hand en 
åtgärd för 
att öka 
kunskapen 
om 
miljöbilar 
och dess 
förutsättni
ngar i 
kommunen 

Åtgärd 3. Ta 
fram resepolicy 

2012 Kommunledningsförval
tningen 

 Medium 

Åtgärd 4. 
Undersöka 
möjligheten för 
kommunen att 
köpa in 
gemensamma 
busskort samt 
informera  

2011 Kommunledningsförval
tningen 

Kostnad för 
busskort 

Medium 

Åtgärd 5. 
Undersöka om 
hemtjänstens 
resor går att 
effektivisera 
genom 
ruttoptimering 

2012 Socialförvaltningen  Utfallet och 
nyttan kan 
bli olika i 
de olika 
geografiska 
områdena 

 

FASTIGHETER 

Åtgärd  När ska 
åtgärden 
vara 
genomförd
? 

Vem/vilka är ansvarig? Kostnad  Hur stor 
är 
nyttan? 

Åtgärd 1. (enligt 
förordningen) 
Köpa in eller hyra 
energieffektiva 
byggnader eller 
delar av dessa, 
eller vidta åtgärder 
för att göra 
byggnader som 

2011-2014 Uppvidingehus  Investeringskostnad
en kommer att 
variera över tid 

Stor 
över tid 
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myndigheten 
redan äger eller 
hyr mer 
energieffektiva. 
Åtgärd 2. Klassa 
energiprestandani
vån  för varje 
byggnad 
kommunen 
bedriver 
verksamhet i 

2011 Uppvidingehus  Klassnin
gen 
visar 
vilken 
nytta 
som kan 
åstakom
-mas 

Åtgärd 3. 
Genomföra 
nattvandringar för 
att hitta 
”energitjuvar” ex. 
Datorer som ej är 
avstängda 

2011 Uppvidinge hus tillsammans 
med  varje förvaltning 

Administrativa 
kostnader 

Medium
. Beror 
till stor 
del på 
vad som 
hittas 

Åtgärd 4. 
Handlingsplan för 
utbyte av teknik 
inom VA-
anläggningar 

2013 Kommunledningsförvaltnin
gen  

Konsultkostnad Liten 

Åtgärd 5. 
Tilläggsisolering 
och enklare 
åtgärder för att 
förbättra befintliga 
byggnader 

2014 Uppvidinge Hus Investeringskostnad
er  

Medium 

Åtgärd 6. 
Belysningsåtgärde
r, tidsstyrning och 
sensorer 

2011-2014 Uppvidinge Hus 
tillsammans med 
förvaltningarna 

Investeringskostnad
er för ny teknik 

Medium 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

UPPHANDLING 

Åtgärd  När ska 
åtgärden 
vara 
genomförd? 

Vem/vilka är 
ansvarig? 

Kostnad  Hur stor är 
nyttan? 

Åtgärd 1. (enligt 
förordningen) Köpa in 
utrustning på 
grundval av 
förteckningar som 
Statens 
energimyndighet 
tillhandahåller och 
som innehåller 
energieffektiva 
produktspecifikationer 
för olika kategorier av 
utrustning 

2011-2014 Upphandlingsansvarig   Liten i det 
enskilda fallet 
men stor i 
sammanhanget 

Åtgärd 2. (enligt 
förordningen) Köpa in 
utrustning med 
energianvändning i 
alla lägen, även 
viloläge. Detta innebär 
att kommunen ska 
handla upp enligt 
Miljöstyrningsrådets 
avancerade krav 

2011-2014 Upphandlingsansvarig  Liten i det 
enskilda fallet 
men stor i 
sammanhanget 
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INFORMATION 

Åtgärd  När ska 
åtgärden vara 
genomförd? 

Vem/vilka är 
ansvarig? 

Kostnad  Hur stor är 
nyttan? 

Åtgärd 1. Beslut 
från varje nämnd 
om godkännande 
av 
energistrategin 

2011 Förvaltningschef Ingen kostnad Ett måste för 
att få hela 
kommunen 
att jobba mot 
samma mål 

Åtgärd 2. Efter 
varje genomförd 
nattvandring 
informera om 
vilka åtgärder 
som kan 
genomföras på 
resp. avdelning 

Årligen Lokal chef  Medium, 
beror till stor 
del på vad 
som hittas 

Åtgärd 3. 
Information om 
kollektivtrafiken, 
busstidtabeller 
och 
biljettbokning 

2011 Kommunkansliet  Medium 

Åtgärd 4. 
Informera 
personal om 
hälsovinster med 
att cykla eller gå 
till jobbet 

2011 Kommunlednings- 
förvaltningen 

Materialkostnader 
för att ta fram ett 
informationsblad, 
administrativa 
kostnader 

Liten 

 

Förmedling av energistrategin till förvaltningar och bolag 
Varje kommunal nämnd ska ta ett beslut om att godkänna Energistrategi för Uppvidinge 
kommun med bilagor. Det ska också styrelserna i de kommunala bolagen göra.  

Ett av målen i energistrategin är att alla anställda i Uppvidinge kommun ska känna till den 
och är informerade om hur arbetsplatsen kan bidra för att nå energieffektiviseringsmålen.  

Uppföljning och fortsatt arbete 
En genomgång med eventuell revidering av energistrategin ska göras varje år av 
energigruppen. Redovisning från förvaltningar och bolag sker en gång varje år i samband 
med genomgången av energistrategin. Redovisningen ska innehålla de åtgärder som är 
genomförda för att minska energiförbrukningen samt vilket resultat åtgärden gav. 
Redovisning görs i den särskilda åtgärdsplanen för uppföljning, bilaga 3. 
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Bilaga 1 Nulägesbeskrivning 
 

BYGGNADER       
1Total area för 
bostäder 

60363 BOA      

2Total area för 
lokaler 

69507 + TA 
förråd 960 
= 70467 LOA 

     

3Köpt energi 
avseende bostäder 

Fjärrvärme: 
6730387 
K0Wh 
(6730) 

El: 
1991569 
KWh 
(1992) 

    

4Köpt energi 
avseende lokaler 

Fjärrvärme: 
7993521 
KWh  UH 
98254 KWh 
TA 
Totalt: 
8091775 
KWh (8092) 

El: 
4014556 
KWh UH 
43369 
KWh TA 
Totalt: 
4057925 
(4058) 
 

Lokaler är det 
som ingår i UH 
förvaltningsupp
drag + TA 
förråd 

   

5Köpt energi för 
VA-verksamhet 

 El: 
3040354 
KWh 

    

6Köpt el för 
gatubelysning 

 El:  
1007539 
KWh 

    

6Köpt el för 
parker 

 El: 
25116 
KWh 

    

7Övrig köpt 
energi 

El: 
Kommunled.
förv 
2527 KWh 

El: Kultur 
&fritid 
412209 
KWh 

El: Linneberga 
57422 KWh 

El: 
Kalkning 
2200 
KWh 

El: 
BUF 
7267
9 
KW
h 

El: 
SOC 
16940
1 
KWh 

8Andel förnybar 
köpt el 

100%      

9Bedömd el som 
hyresgäst köper 

2340 MWh      

10Bränslemix för 
köpt fjärrvärme 

El: 
0 % 

Förnybar: 
90 % 

Fossil: 
10% 

Övrigt: 
0 % 

  

11Årlig 
energiproduktion 

0      
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12Total 
energikostnad 

Bostäder: 
9144056 kr 

Lokaler 
UH: 
9430659 
kr 

TA förråd: 
147330 kr 

18722045 
kr 

  

       
       

 

 

Transporter      

13Antal 
leasingbilar 
Person- och lätta 
lastbilar 

SOC: 
34 st 

KH: 
4 st 

UppCom: 
2 st 
Bensin: 2,2 
m³ 
2200 l 

UH: 
6 st 
8500 l 
diesel 
600 l 
bensin 

 

14Antal körda mil 82444 mil 7527,7 mil 2500 mil 10340 mil Totalt: 102811,7 
mil 

15Anställdas 
privata bilar i 
tjänst: 

Totalt: 
87631,382 mil  

5078 st 
utbetalningar 
av 
reseersättning 

  Totalt antal körda 
mil i kommunen: 
190443,08 mil 
 

16Årsförbrukning 
av drivmedel 

Bensin: 
4496,11 L 
2200 L 
600 L 
Totalt: 7296 L 

Diesel: 
56572,7 L 
8500 L 
Totalt: 65072 L 

 
 

  

17Antal fordon 
som uppfyller 
miljökraven i 
förordningen 
(2009:1) 

0 
Inga fordon 
är 
skattebefriade 

    

18Antal tågresor Kommunen: 
332 st 

UppCom: 
5 st 

   

19Antal 
tågkilometrar 

Kommunen: 
97676 km 

UppCom: 
3300 km 

   

20Antal flygresor Kommunen: 
28 st 

    

21Antal 
flygkilometer 

Kommunen: 
17706 km 

    



 

31 
 

22 I vilken omfattning kommunen arbetar med samverkan mellan fastighetsägare och 
verksamhetsbedrivare eller hyresgäster i syfte att uppnå ökad energieffektivisering 

Uppvidingehus arbetar med utbildning av vår egen personal i energibesparande åtgärder, 
samt tips och råd till hyresgäster och förvaltningar. Detta för att motverka stora 
kostnadsökningar inom driften. Vi försöker motverka kostnadsökningar med lika stor 
procentuell besparing. Citat från Delårsrapport 2010. 

23 Andel biodrivmedel i köpta transporttjänster 

Vi har inga uppgifter på detta. Det ställs inga krav i upphandligen. 

24 I vilken utsträckning krav på sparsam körning eller andra krav på energieffektivitet 
ställs på upphandlade transporttjänster 

Finns inget sådant krav ställt från Uppvidinge kommun. 

25 Policy/riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling + beskrivning 

Kommunens upphandlingspolicy antogs 950823 av kommunfullmäktige. I den finns inga 
krav på energieffektivisering men en miljöpolicy finns som bilaga. Milöpolicyn är uppdelad i 
två delar. Den ena delen innhåller olika miljökriterier som bör prioriteras vid kommunens 
alla inköp. Den andra delen innehåller kriterier specificerat för olika varugrupper. Dessa 
kriterier ger en påverkan på energieffektiviseringen om än inte uttalat. 

26 Arbete för att integrera energifrågor i översikts- och detaljplanearbetet 

Ett av fokusområdena i kommunens ÖP är energi- och klimatfrågor. 

27 Respolicy + beskrivning  

Kommunen har ingen antagen respolicy. I ett tidigt utkast till energistrategi för Uppvidinge 
kommun och in den utställda Öpn finns respolicy med som något som ska göras. 

28 Internt- och externt nätverksbyggande för att främja energieffektivisering 

I kommunen finns tre kommunala klimat- och ebergirådgivare vilket innebär att de är med i 
ett nationellt nätverk i Sverige för klimat- och energirådgivare. Kommunen finns 
representerad i Kronobergs läns klimatkommission. Kommunen har en intern energigrupp 
som arbetar med stödet för energieffektivisering. Den består av representanter från olika 
delar av kommunen. Kommunchef, tekniska avdelningen, miljö- och byggnads 
förvaltningen, kansliavdelningen och det kommunala bostadsbolaget. Till gruppen finns 
också en politisk grupp med kommunstyrelsens ordf, miljö- och byggnadsnämndens ordf, 
och vice ordf, i kommunstyrelsen. Vid behov av andra kunskaper engageras personer från 
andra avdelningar. 
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29 Policy/riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling av verksamhet på 
entreprenad + beskrivning 

Finns inget sådant krav ställt från Uppvidinge kommun 

 

30 Om och i tillämplig mån hur kommunen har genomfört internutbildningar i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering 

År 2000 fick alla politiker och tjänstemän 4 timmars utbildning om Agenda 21 varav en del i 
de timmarna handlade om energieffektivisering. Utbildningen berörde cirka 900 personer. 
År 2008 genomfördes en utbildning för skolans personal som handlade om de lokala 
miljömålen, den utbildningen berörde då cirka 150 personer. 

 

1. Uppgifter från det kommunägda bostadsbolaget Uppvidingehus 
2. Uppgifter från Uppvidingehus och tekniska avdelningen 
3. Uppgifter från Uppvidingehus 
4. Uppgifter från Uppvidingehus, den yta som de förvaltar och ansvarar för 

energikostnaden + de lokaler som bolaget självt äger. Från tekniska avdelningen 
kommer uppgifter om ytan på deras förråd 

5. Uppgiften kommer från kommunens tekniska avdelning  
6. Uppgiften kommer från kommunens tekniska avdelning  
7. Uppgiften kommer från kommunens tekniska avdelning  
8. Uppgifter från Uppvidingehus och tekniska avdelningen 
9. Uppgifter från Uppvidingehus 
10. Uppgifter lämnade av Lenhovda energi och en tillsvidare gjord uppskattning till svar 

erhålles från e.on 
11. Kommunen producerar ingen egen energi 
12. Uppgifter från Uppvidingehus och tekniska avdelningen 
13. Socialförvaltningens bilar och kommunens poolbilar med hjälp av ansvarig för bilar på 

socialförvaltningen plus en förteckning gjord av Miljöfordon syd. UppCom och 
Uppvidingehus lätta lastbilar via förfrågan. 

14. Körjournaler på de 4 poolbilar som finns i kommunen, lägg ihop antal mil på 4 bilar. 
Socialfärvaltningens bilansvarig lämnade uppgifter om antal mil för deras bilar. 
Uppvidinge hus och UppCom lämnade uppgifter för deras bilar. 

15. Uppgifter från HUL  
16. Gjorde ett försök med att kontakta bensinbolagen samtidigt som jag gick igenom 

fakturorna under drivmedel. Det var svårt att få med alla tankort i kontakten med 
bensinbolagen, kändes osäkert. Jag gick igenom fakturorna för att få med all drivmedel  
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bokfört under drivmedel, inte det som är bokfört på tekniska. Det borde i framtiden gå 
att få reda på alla tankkortsnummer för att på ett enklare sätt hitta all drivmedel. OBS! 
kommunen hade under perioden två bilar som går att köra på E85 men inte någon E85 
var tankad.  

17. Förteckning över kommunens bilar från Miljöfordon Syd (förmedlad till mig genom 
socialförvaltningen) som kollades mot transportstyrelsens hemsida. Ingen bil var 
befriad från fordonsskatt. 

18. Genomgång av fakturor under ett år i kommunens ekonomisystem bokförda under 
resor, utbildning och hotell. 

19. Fakturans uppgifter och sedan beräkna avståndet på 
www.tydal.nu/article/avstandsberakning 

20. Genomgång av fakturor under ett år i kommunens ekonomisystem bokförda under 
resor, utbildning och hotell. 

21. Fakturans uppgifter och sedan beräkna avståndet på se.avstand.org 
22. Informationen finns i kommunens delårsrapport. Övrigt från bostadsbolaget 

Uppvidingehus 
23. Besvarad av upphandlingsansvarig/ekonomichef  
24. Besvarad av upphandlingsansvarig/ekonomichef  
25. Genomgång av kommunens upphandlingspolicy och miljöpolicy 
26. Besvarad av energigruppens representanter 
27. Besvarad av energigruppens representanter 
28. Besvarad av energigruppens representanter 

 
29. Besvarad av upphandlingsansvarig/ekonomichef  
30. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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