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Abstract 
Purpose: Environmental and climate issues are constantly on the agenda. At the climate 
change conference in Paris, it was decided that the global average temperature should 
not increase more than 2°C. This means that the energy consumption must be reduced. 
With the EU's 2020 targets as a basis, national goals have been set, which means that 
Sweden will achieve a 20 % increase of the energy efficiency by 2020. The public sector 
should act as a role model, therefore the Swedish Energy Agency was handing out a 
subsidy between 2010 and 2014 as a contribution to local governments for improving 
energy efficiency in its own organization. The goal of this study is to analyze how the 
energy efficiency subsidy has helped municipalities in their work to reduce the energy 
use in its real estate, and what remains to do to reach the 2020 target. 

Method: To reach the goal both a qualitative and quantitative study has been made. 
The data collection methods was interviews, a document analysis and a literature 
review. A case study has been made together with Herrljunga municipality. 

 
Findings: The energy efficiency subsidy has several positive effects. The energy use 
has been reduced by 8% between 2009 and 2014 for the whole country and the case 
study object has been reduced by 12%. This can be refer to that the municipality has 
prioritized the issue of energy higher. Other positive effects include improved indoor 
climate and user behavior and that they have better control over energy consumption. 
The energy work is proceeding in many municipalities after the subsidy, the work will 
be financed with own funds. To achieve the goal they should continue the work that 
they began but also complete it with other actions. This may be, for example: replace 
heating- and ventilation systems, train the user group and renovate energy smart. 

Implications: The study shows that the subsidy has provided a push to energy issues 
in the municipalities, the subsidy has resulted in a decreased energy use. After the 
subsidy stopped many municipalities continued to work when they have seen the 
benefits. The study also shows that it is possible for Sweden's municipalities to achieve 
a reduction of energy use by 20% by 2020 in their real estates. To reach this Swedish 
municipalities needs to continue to work actively with energy issues and make new 
energy efficiency measures. 

Limitations: This study has been limited to the municipality's own real estates. The 
result of the study is not valid for all the municipalities that received the subsidy as 
independent but it provides an overview of the outcome of the municipalities together. 
Every municipality can learn from this report. 

Keywords: Energy efficiency, Swedish Energy Agency, energy efficiency subsidy, 
municipal real estate, government subsidies.  
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Sammanfattning 
Syfte: Miljö- och klimatfrågor är ständigt på agendan, vid klimatmötet i Paris 
beslutades att höjningen av jordens medeltemperatur inte får överstiga 2°C. Detta 
innebär att energianvändning måste minska. Med EU:s 2020-mål som grund har ett 
nationellt mål satts upp som innebär att Sverige ska öka energieffektiviteten med 20 % 
till 2020. Den offentliga sektorn ska agera förebild därför delade Energimyndigheten 
mellan 2010 och 2014 ut ett bidrag till kommuner och landsting för 
energieffektivisering i den egna organisationen. Studiens mål är att undersöka hur 
Energieffektiviseringsstödet har hjälpt kommunerna i arbete med att minska 
energianvändningen i sitt fastighetsbestånd samt vad som finns kvar att göra för att nå 
2020-målet. 

Metod: För att nå målet har både en kvalitativ och kvantitativ studie utförts. 
Empiriinsamlingen består av intervjuer, en dokumentanalys och en litteraturstudie. En 
fallstudie är gjord tillsammans med Herrljunga kommun.  

 
Resultat: Energieffektiviseringsstödet har gett positiva effekter i de kommunala 
lokalerna. Minskningen av energianvändandet har sjunkit med 8 % mellan 2009-2014 
för hela landet och fallstudieobjektet har minskat med 12 %. Detta kan hänföras till att 
den kommunala verksamheten har prioriterat energifrågan högre än innan. Andra 
positiva effekter är bättre inomhusklimat och brukarbeteende samt att de fått större 
kontroll på energianvändningen. I de flesta kommuner fortlöper energiarbetet efter 
bidragets slut men med egen finansierade medel. För att nå målet bör man fortsätta 
arbete som påbörjats men även komplettera det med andra åtgärder. Detta kan 
exempelvis vara: byta värme- och ventilationssystem, utbilda brukargruppen, renovera 
energismart. 

Konsekvenser: Studien visar att bidraget har gett ökat fokus till energifrågorna i 
kommunerna har bidraget lett till en att energiförbrukningen minskat. Efter att bidraget 
slutade delas ut fortsätter många kommuner med arbetet då man sett vilka vinster det 
ger. Studien visar också att det är möjligt för Sveriges kommuner att nå en minskning 
av energiförbrukningen med 20 % till 2020 i sitt fastighetsbestånd. För att nå hela vägen 
dit behöver Sveriges kommuner fortsätta arbeta aktivt med energifrågorna och göra nya 
energieffektiviseringsåtgärder.  

Begränsningar: Denna studie är begränsad till kommunens egna fastigheter. Resultatet 
av studie är inte giltigt för varje kommun som mottagit bidraget men ger en översiktlig 
bild över utfallet för kommunerna gemensamt. Alla kommuner kan lära något av denna 
studie. 

Nyckelord: Energieffektivisering, Energimyndigheten, energieffektiviseringsstöd, 
EES, statliga subventioner, kommunala fastigheter. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete skrevs vid Tekniska Högskolan i Jönköping på avdelningen för 
byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Uppsatsen var en del i programmet 
Byggnadsutformning med arkitektur som är en kandidat- och högskoleingenjörs- 
examen på 180 hp med huvudområdet byggnadsteknik. Examensarbetet har en 
inriktning på energi och omfattar 15 hp. Ett samarbete skedde tillsammans med 
Herrljunga kommun. 

1.1 Bakgrund 
Idag är miljö- och klimatfrågan hetare än någonsin och medeltemperaturen på jorden 
stiger. Vid FN:s klimatmöte i Paris 2015 klubbades det ännu en gång igenom att 
medeltemperaturens höjning på jorden inte får överstiga 2°C och att man helst vill hålla 
sig under 1,5°C (United Nations, Framework Convention on Climate Change, 2015). 
Vid klimatmötet i Köpenhamn 2009 kom man fram till samma sak (United Nations, 
Framework Convention on Climate Change, 2009). Klimatforskare kom i samband med 
mötet i Köpenhamn med en rapport om vad kan hända om man överstiger 2°C. De säger 
att det kommer vara svårt att klara målet men det är absolut genomförbart (Levin & 
Ward, 2010). Konsekvenserna av en ökning på över 2°C blir stigande havsnivå, 
extremare väder och mer sjukdomar (Naturvårdsverket, 2008). 

1.2 Problembeskrivning 
I juni 2010 kom EU med målet att man bland annat ska minska energikonsumtionen 
med 20 procent från nivåerna 1990, detta är en del av EU:s 2020-mål (Regeringen, 
2015). Enligt EU:s energitjänstedirektiv ska den offentliga sektorn vara en förebild i 
den energieffektiviseringen av samhället (Energimyndigheten, 2015b).  

EU:s 2020-mål för energi är: 

 En 20 procentig ökning av energieffektiviteten. 
 Utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent i förhållande till 1990 

års nivåer. 
 20 procent av EU:s energiförbrukning ska vara förnybar 2020. (Regeringen, 

2015). 

Med 2020-målen som grund har nationella mål sats upp av den svenska regeringen. 
Genom dessa mål blir EU:s medlemsstater ansvariga för att nödvändiga reformer 
genomförs. Detta innebär att Sverige ska öka energieffektiviteten med 20 procent från 
2008 till 2020, istället för från 1990 som i EU:s grundmål. (Regeringen, 2015).  

En utredning tillsattes 2008 av dåvarande näringsminister Maud Olofsson som utredde 
Sveriges energieffektivisering. Utredningen begärdes i och med att Europaparlamentet 
och rådet kom med direktiv 2006/32/EG om effektiv slut-användning av energi och om 
energitjänster. Utredningen mynnade ut i en Statlig Offentlig Utredning (SOU), Vägen 
till ett energieffektivare Sverige. Den behandlar hur Sverige ska energieffektiviseras 
och tar upp att den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel. Den ger som förslag 
att staten kan hjälpa dem genom subventioner. (SOU 2008:110). 

Med 2020-målen och SOU rapporten som grund har Energimyndigheten gett ut ett 
bidrag för motsvarande en halvtidstjänst, till kommuner och landsting mellan 2010-
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2014 (Energimyndigheten, 2015a). Bidraget söktes för strategiskt arbete för 
energieffektiviseringen i den egna organisationen (Energimyndigheten, 2015b).  

Statliga subventioner används hela tiden runt om i världen (The Economist Intelligence 
Unit Ltd, 2003). Enligt Chen et al, (2015) som forskat om subventioner för miljöarbete 
skulle det i deras fall, som är att minska miljöförstöringen som orsakas av Intensive 
Hog Feeding Operation (IHFO), behövts högre subventioner för att nå önskad effekt. 
Riktade bidrag som delas ut till kommuner ger ibland litet handlingsutrymme för den 
mottagande kommunen, vilket kan påverka utfallet av subventionen (Dahlberg & 
Rattsø, 2010).  

Energianvändningen i en fastighet beror dels på fastighetens skick (Ruparathna, Hewge 
& Saduq, 2015) men kan också vara ett resultat av brukarbeteenden (Heiskanen, 
Johnson & Vadovics, 2012). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att undersöka vilka effekter energieffektiviseringsstödet som Energi-
myndigheten delade ut till kommuner och landsting gett på energianvändningen i de 
kommunala fastigheterna, samt vad som finns kvar att göra för att nå 2020-målet.   

För att nå målet ska följande frågeställningar besvaras: 
 Vilka positiva effekter har bidraget från Energimyndigheten gett i de 

kommunala fastigheterna? 
 Hur arbetar kommuner nu vidare när man inte längre får bidraget från 

Energimyndigheten för att fortsätta sänka energianvändningen? 
 Vad finns kvar att göra för att minska energianvändningen med 20 % till 2020 

i de kommunala fastigheterna? 

1.4 Avgränsningar 
Studien har endast fokuserats på de kommunägda fastigheterna exempelvis skolor och 
äldreboenden. Inte heller det kommunala bostäderna eller andra kommunala fastighets-
bolag så som industrifastigheter kommer hanteras. Detta val baseras på att avgränsa 
arbetet till en typ av verksamhet för att få tydligare resultat. 

Arbetet är koncentrerat till en mindre kommun i Sverige som mottagit bidraget från 
Energimyndigheten. Valet av den specifika kommunen gjordes eftersom kommunen 
har ett aktivt energiarbete med sina fastigheter. Det är intressant att titta på en mindre 
kommun då dessa ofta har begränsade resurser, vilket kan leda till extra svårigheter. 

Studien jämför energiförbrukningen mellan 2008-2014. 2008 eftersom det svenska 
målet sträcker sig därifrån och 2014 då det var året när bidraget slutade ges ut. Valet är 
att undersöka det svenska målet då Sverige har lovat EU att uppnå detta.   
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1.5 Disposition 
I Figur 1 visas examensarbetets disposition. 

 

Figur 1. Examensarbetets disposition. (Skapad av författarna). 



Metod och genomförande 

4 

2 Metod och genomförande 
Detta kapitel presenterar studiens genomförande, arbetsgång samt trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien utfördes dels genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer (Blomkvist 
& Hallin, 2014), samt en kvantitativ undersökning, i form av dokumentanalys. Den 
kvantitativa undersökningen består av data och statistik (Eliasson, 2006) från 
Herrljunga kommun. Dessa kompletterades med en litteraturstudie för att få ut ett mer 
omfattande svar (Blomkvist & Hallin, 2014) på tredje frågeställningen.  

Som övergripande undersökningsmetod tillämpades fallstudie. En fallstudie syftar till 
att undersöka en mindre del i ett större sammanhang, fallet som undersökts kan sedan 
verka som en representant för verkligheten. Det positiva med denna metod är att den 
mindre delen kan appliceras på det stora. Detta kan ändå inte riktigt representera 
verkligheten, slutsatserna måste därför dras med försiktighet. (Ejvegård, 2009) 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I Figur 2 redovisas det hur frågeställningarna och de valda metoderna kopplas ihop.  

 

Figur 2. Metodval för respektive frågeställning. (Skapad av författarna). 

2.2.1 Vilka positiva effekter har bidraget från Energimyndigheten gett 
i de kommunala fastigheterna? 

Denna fråga besvarades genom en dokumentanalys med insamlad statistik. Frågan 
besvarades också med hjälp av intervjuer med tjänstemän som arbetar med dessa frågor. 
Metodvalen baserade sig på att frågan behövde svar från både statistik och intervjuer. 
Intervjuer användes för att ta reda på vad som går att hänföra till energibidraget, 
dessutom vilka positiva effekter man kunde se utöver energieffektivisering. 
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2.2.2 Hur arbetar kommuner nu vidare när man inte längre får bidraget 
från Energimyndigheten för att fortsätta sänka energianvändningen? 

Frågan besvarades genom intervjuer med berörda tjänstemän i en kommun och en 
anställd på Energimyndigheten. Detta eftersom personerna har kunskap om hur man 
arbetar vidare i kommunerna. 

2.2.3 Vad finns kvar att göra för att minska energianvändningen med 
20 % till 2020 i de kommunala fastigheterna? 

Frågan besvarades genom intervjuer, dokumentanalys och en litteraturstudie. Innan 
frågan kunde besvaras behövde det fastställas genom en dokumentanalys vilken 
minskning av energianvändningen kommunen gjort i jämfört med målet. När detta hade 
fastställts gjordes intervjuer samt en litteraturstudie för att besvara frågan. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här presenteras de valda insamlingsmetoderna. 

2.3.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen kompletterar intervjuerna och består av dokument som är offentliga 
fast opublicerade (Blomkvist & Hallin, 2014). Data från dokumentanalysen har använts 
i beräkningar för att få fram siffror på hur energianvändningen har ändrats i och med 
bidraget. 

2.3.2 Intervju  
Kvalitativa intervjuer är bra när man vill få en djupare förståelse i ämnet samt att 
respondenten använder sina egna ord när den svarar på frågorna vilket kan förbättra 
analysen. (Blomkvist & Hallin, 2014)   
 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och personerna utvalda genom ett 
systematiskt urval. En semistrukturerad intervju har en bas med frågor och ger öppna 
svar. Samtidigt kan intervjuare ställa andra frågor som kommer upp under intervjun. 
(Blomkvist & Hallin, 2014) 
 
Vid personliga intervjuer är den som intervjuar och respondenten på samma plats. Den 
som intervjuar kan styra intervjun och kontrollera på den på ett annat sätt än om man 
skulle varit på olika platser. Intervjuarna kan även se reaktioner och ansiktsuttryck hos 
respondenten vilken kan förbättra analysen av intervjun. Det har även gjorts 
telefonintervjuer, vilket också är en bra metod men intervjuaren har inte samma kontroll 
(Denscombe, 2009). För att ge bra och djupa svar ställdes specifika och konkreta 
intervjufrågorna (Trost, 2010).  

2.3.3 Litteraturstudie  
Litteraturstudien presenterar den forskning som redan finns och sedan genomfördes en 
analys (Backman, 2008). Litteraturstudien består av en rapport från Energimyndigheten 
och Sveriges kommuner och landsting (SKL).  

2.4 Arbetsgång 
Första steget för att kunna besvara frågeställningarna var att göra en dokumentanalys 
med hjälp av dokument från Herrljunga kommun. Detta gjordes genom insamling av 
data från ritningar, informationshäften, utredningar från Siemens samt energistatisk 
både i form av manuella avläsningar och avläsningar från olika energibolag. När data 
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var insamlad analyserades den genom beräkningar för att ta fram energianvändningen 
i de kommunala fastigheterna de utvalda åren.  

I den andra delen av undersökningen utfördes kvalitativa intervjuer. Respondenterna 
arbetade med energifrågor i Herrljunga kommun och på Energimyndigheten, samt en 
som är professor inom ämnet. Innan intervjuerna skickades frågorna ut till respektive 
respondent. Det planerades att alla intervjuer skulle vara individuella men 
förutsättningarna på plats ändrades för de personliga intervjuerna och det blev en 
intervju i grupp. Den personliga intervjun skedde på respondenternas arbetsplats och 
båda författarna medverkande. Intervjun spelades in med hjälp av en mobilapplikation, 
även anteckningar gjordes. Intervjuerna sammanställdes och skickades tillbaka till 
respondenterna för att de skulle få chansen att kontrollera svaren. De intervjuerna som 
skedde över telefon gick i övrigt till på samma sätt som de personliga intervjuerna. 

Sista insamlingstekniken som används var litteraturstudie. Litteraturen som studerades 
var offentliga myndighetsdokument som innehöll data med sammanställd statistik. 
Litteraturstudien är en liten del av rapporten men kompletterar empirin för att besvara 
sista frågan. 

I Tabell 1 visas vilka sökord som använts för att ta fram vetenskapliga rapporter till 
teori avsnittet. 

Tabell 1. De sökord som använts. (Skapad av författarna). 

 

2.5 Trovärdighet 
En rapport som ska vara trovärdig behöver hög reliabilitet och validitet. Detta skiljer 
sig åt beroende på om det är kvalitativ forskning eller kvantitativ forskning och i detta 
fall är rapporten uppbyggd på båda metoderna. Om reliabiliteten är hög betyder inte det 
att validiteten automatiskt är hög, om validiteten är hög kräver det att reliabiliteten är 
detsamma. (Blomkvist och Hallin, 2014) 
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När det gäller den kvalitativa metoden innebär validitet att undersökningen ska mäta 
det som är tänkt att mätas medan reliabilitet handlar om tillförlitligheten i mätningen. 
(Ejvegård, 2009)  

Kvantitativ trovärdighet grundar sig på att reliabiliteten går att kontrollera, att andra 
kan upprepa studien och få samma resultat. Validiteten grundar sig på reliabiliteten och 
för att få ut bästa validitet måste den insamlande informationen vara sann. (Eliasson, 
2006) 

Skapandet av god reliabilitet gjordes genom att intervjufrågorna skickades ut till 
respondenterna innan intervjuerna så att de kunde förbereda sig. Intervjuerna spelades 
in för att försäkra sig om att det inte skulle ske några felciteringar. För att öka 
reliabiliteten ställdes inte samma intervjufrågor till alla respondenter eftersom 
respondenterna företräder olika aktörer i samhället. Validiteten i intervjuerna kommer 
ifrån att respondenterna arbetar med dessa frågor dagligen och därför har kunskap om 
sitt arbetsområde. Reliabiliteten stärktes ytterligare då respektive intervjusvar skickades 
ut till respondenten för att kontrollera att det inte blivit några missförstånd.  

Dokumentanalysens reliabilitet kommer från att de dokument och siffror som 
undersöktes kommer från Herrljunga kommun. Validiteten kommer ifrån att de olika 
dokumenten som undersökts är kontrollerade och genomräknade innan de använts.
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3 Teoretiskt ramverk 
Den vetenskapliga grunden för arbetet har fördelats på fem olika huvudområden. 
Teorierna används för att hjälpa till att besvara de tre frågeställningarna och 
tillsammans täcker dessa hela studiens vetenskapliga grund och hjälper till att ge 
djupare förståelse av problemet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Hur frågeställningarna och teorierna är sammankopplade går att utläsa i Figur 3. 

 

Figur 3. Illustrering av hur teorierna är sammankopplade med 
frågeställningarna. (Skapad av författarna). 

3.2 EU:s 2020-mål 
I juni 2010 klubbades EU:s 2020 strategi igenom av EU:s stats- och regeringschefer. 
Strategin består av EU:s 2020- mål som är uppsatta för att visa var EU bör befinna sig 
år 2020. Målen rör olika områden såsom sysselsättning, utbildningsnivå och 
energifrågor. (Regeringen, 2015) 

EU:s 2020-mål för energi är: 

 En 20 procentig ökning av energieffektiviteten. 
 Utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent i förhållande till 1990 

års nivåer. 
 20 procent av EU:s energiförbrukning ska vara förnybar 2020. (Regeringen, 

2015) 
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Genom att sätt upp nationella mål blir EU:s medlemsstater ansvariga för att se till att 
de nödvändiga reformer som behövs, genomförs. Den svenska regeringen har i och med 
EU:s 2020-mål satt upp nationella mål. Det målet som rör energieffektiviseringen 
innebär för Sverige att energieffektiviteten ska öka med 20 procent från 2008 till 2020, 
istället för 1990 som i EU:s grundmål (Regeringen, 2015). Det är detta mål som studien 
koncentrerar sig på. 

Att uppnå det valda 2020-målet i hela EU ser olika ut från land till land enligt Smit, Hu 
och Harmsen (2014), som säger att en av de största skillnaderna är ekonomin i de olika 
medlemsländerna. Det går att se förbättringar när det gäller energieffektiviteten men 
det finns inga garantier på att EU:s medlemsländer tillsammans kommer att nå målet 
(Broin, et al. 2013). Enligt Wesselink, et al. (2010) kommer det krävas att EU:s 
medlemsländer måste öka sina energipolicyer för att målet ska nås. 

3.3 Energieffektiviseringsstödet - en statlig subvention till 
kommuner och landsting 

3.3.1 Energieffektiviseringsstödet (EES)  
SOU rapporten, Vägen till ett energieffektivare Sverige, kom 2008 med grund i 
Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slut-
användning av energi och om energitjänster (SOU 2008:110). Direktivet handlar om 
hur man ska få en effektivare slutanvändning av energi samt om energitjänster. Där 
beskrivs hur de olika medlemsstaterna ska gå till väga för att uppnå detta (Europeiska 
unionens officiella tidning, 2006). Direktivet har idag ersatts av direktiv 2012/27/EU 
om energieffektivitet som behandlar samma frågor men även EU:s 2020 strategi 
(Official Journal of the European Union, 2012). 

Den offentliga sektorn måste föregå med gott exempel inför resten av Sverige vad det 
gäller energieffektivisering. Förslag gavs på att den offentliga sektorn skulle kunna söka 
bidrag för att komma igång med energieffektiviseringsarbetet. (SOU 2008:110)  
 
Energieffektiviseringsstödet (EES) som delades ut till kommuner och landsting mellan 
2010-2014, kom till följd av förslaget i SOU 2008:110. Runt 270 kommuner och 20 
landsting sökte stödet (Energimyndigheten, 2015a). EES var till för strategiskt arbete i 
den egna organisationen vilket bland annat kunde vara utbildning av personal (Mellerud 
kommun, 2011), planer för att energieffektivisera byggnader (Tyresö kommun, 2011) 
och driftoptimeringar (Länsstyrelsen, Södermanland, u.å). Stödet motsvarade en 
halvtidstjänst (Energimyndigheten, 2015a) och skulle hjälpa kommuner och landsting 
att vara en förebild i energiarbetet (Energimyndigheten, 2015b). 

När en kommun eller landsting fick EES åtog de sig att: 
 Fastställa en energieffektiviseringsstrategi samt arbeta aktivt med 

genomförandet av denna. 
 De skulle genomföra minst två av de sex åtgärder som finns med i EU:s energi-

tjänstedirektiv. 
 Rapportera in effekterna av energieffektiviseringsarbetet till Energi-

myndigheten, detta skulle ske årligen. (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å.) 
 

I en enkät med kommunerna framgår det att de anser att inrapporteringen och 
redovisningen av energiindikatorerna bidragit positivt till energieffektiviseringsarbetet. 
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Dessa två faktorer har gett kommunerna mer kunskap om sin energianvändning vilket 
också medför bättre rutiner för uppföljning. (Energi-myndigheten & Sveriges 
Kommuner och Landsting [SKL], 2015) 

3.3.2 Statliga subventioner 

Statliga subventioner används i olika projekt runt om i världen (The Economist 
Intelligence Unit Ltd, 2003). Subvention är ett ekonomiskt bidrag, ofta statligt, som har 
till syfte att stödja bl.a. konsumtion eller produktion av en speciell vara eller tjänst 
(Subvention, u.å.). 
 
Statsbidrag används för att bland annat balansera nivåerna mellan kommuner med olika 
förutsättningar. Ibland används även statsbidrag som ett policyinstrument, vilket ger 
centrala beslutsfattare möjlighet att påverka de kommunala besluten. Det finns tre 
huvudtyper av statsbidrag: generella-, riktade- och matchade bidrag samt skatte-
utjämningsbidrag. Med det riktade bidraget försöker staten påverka kommuners 
prioriteringar genom att stimulera kommunernas utgifter på ett bestämt område. 
(Dahlberg & Rattsø, 2010) 
 
De riktade bidragen ger ibland inte tillräckligt handlingsutrymme för en specifik 
kommun på grund av dess restriktioner. Detta kan bland annat leda till missnöjda 
kommuninvånare då de centrala beslutsfattarna inte kan veta hur det optimala bidraget 
ska vara uppbyggt för att passa en specifik kommun. Det blir även svårt för de ansvariga 
i kommunen att stå till svars för invånarna när de anser att man tillexempel fel prioriterar 
då de inte själva kan besluta hur pengarna ska användas. Detta är en av anledningarna 
till varför Sverige har ett decentraliserat beslutsfattande. I och med statsbidrags-
reformen 1993 minskade man på de riktade bidragen och ökade de generella bidragen. 
(Dahlberg & Rattsø, 2010) 
 
Chen, et al. (2015) som forskat inom subventioner för miljöarbete, kom fram till att det 
skulle behövas högre subventioner för att nå önskad effekt i det fall som studerats, vilket 
är att minska miljöförstöringen som orsakas av IHFO. 

3.4 Energiarbetet i en kommun 

3.4.1 Kommunalt arbete  
Kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige tar beslut i de viktigaste 
frågorna exempelvis budgeten och skattesatsen. Politikerna arbetar i olika nämnder, 
vilka nämnder en kommun har skiljer sig åt, det är kommunfullmäktige som beslutar 
detta samt väljer vilka ledamöter som ska sitta var (Sveriges Kommuner och Landsting 
[SKL], 2015). Under nämnderna finns förvaltningar som matchar nämndernas 
ansvarsområden. (Kommunallagen, SFS 1991:900) Här jobbar tjänstemän som med de 
pengar de tilldelas verkställer besluten som fattats i nämnden. Tjänstemännen är 
experter på sina områden och kan hjälpa politikerna med den information och de 
underlag som behövs för att ta beslut (Karlstad kommun, 2015). 

I Sverige används en princip som kallas det kommunala självstyret, vilket är en av 
grundlagarna. Principen innebär att kommuner kan fatta självständiga beslut samt ta ut 
skatt för att sköta kommunen inom de ramar som riksdagen och regeringen satt upp. 
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Kommunerna får även statsbidrag från staten för att för att kunna driva kommunen. 
(SKL, 2015) 

3.4.2 Energiarbetet i kommuner 
Kommunerna har idag en klar politisk vilja att genom sitt arbete bidra till att begränsa 
klimatpåverkan, något de främst gör genom energieffektiviseringar. Detta brukar vara 
bra för kommunens ekonomi (Energimyndigheten & SKL, 2015).  

I Öppna jämförelser: Energi och klimat 2015 redovisas hur det har gått för de olika 
kommunerna som mottagit bidraget i deras energieffektivisering av deras fastigheter 
som visas i Tabell 2. Siffrorna som redovisas är framtagna av respektive kommun. Där 
kan det utläsas att Herrljunga har ökat energianvändningen och inte minskat vilket var 
meningen (Energimyndigheten & SKL, 2015). 

Tabell 2. Utdrag på energianvändandet i 5 olika kommuner i Västra Götaland. 
(Energimyndigheten & SKL, 2015). 

 

3.5 Minskning av energianvändningen i en fastighet 
Europas byggnadsbestånd står för 40 procent av den europeiska energiförbrukningen 
och 40 procent av byggnadsbeståndet i Europa är över 50 år gammal (Kylili, Fokaides 
& Amparo Lopez Jimenez, 2015). För att få energieffektivare byggnader behöver det 
befintliga byggnadsbeståndet renoveras. Energieffektiva renoveringar är dyra men är 
en bra investering då driftkostnaderna minskar drastiskt (Ruparathna, Hewage & Sadiq, 
2015). Kylili, Fokaides och Amparo Lopez Jimenez, (2015) tycker att det saknas en 
internationell standard för hållbarhet när man renoverar. De vill införa en ISO standard 
för att skapa internationellt hållbara riktlinjer. 

Enligt Börühan et al. (2015) behövs statligt stöd för att hjälpa byggsektorn att arbeta 
tillsammans för att utveckla nya system för en energieffektivare byggprocess och 
energieffektivare byggnader. 

Äldre byggnader är ofta dåligt isolerade och kan genom renovering av klimatskalet 
(väggar, fönster, tak, golv och dörrar) förbättras, vilket är en bra investering att göra för 
att bidra till bättre energieffektivitet. Man kan byta ut de sämre komponenterna av 
klimatskalet mot nya med ett bättre U-värde eller tilläggsisolera bland annat bjälklag 
och väggar (Bokalders & Block, 2009).  

http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2015.11.006
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Energieffektivisering av byggnader kan även göras genom installation av en klimat-
styrenhet som styr ventilationen och klimatet inomhus. Energin till ventilationen kan 
då reduceras med cirka 15 procent och ändå behålla ett komfortabelt inneklimat. 
(Gruber, Trüschel & Dalenbäck, 2015)  

Ett annat val är att investera i solceller. Den energin som solen ger jorden under endast 
en timmas solstrålning skulle räcka till att driva hela jorden under ett helt år. Solenergi 
är väderbaserat och passar bättre på platser med ett högt antal soltimmar (Tymkow et 
al, 2013). 

Byta ut oljepannor mot ett annat värmesystem är bra vid energieffektivisering. Då 
verkningsgraden på oljepannor är låg, en modern panna har en verkningsgrad mellan 
80-85 procent (Erbeco, u.å).  
 
En studie gjord av WSP och Profu på uppdrag av SKL visar att det under EES-perioden 
gjordes många åtgärder i form av byten av ventilationssystem och därför minskade 
fastighetselen. I framtiden kommer inte minskningen av fastighetselen ske i lika stor 
utsträckning och då kommer verksamhetselen bli förvaltarnas fokus (Energi-
myndigheten & SKL, 2015).  

Driften av en byggnad kan energieffektiviseras genom metoden Energy Performance 
Contracting (EPC). EPC är ett avtal mellan en mottagare och en leverantör där parterna 
kommer överens om att leverantören kommer att sänka mottagarens energiförbrukning 
till en viss nivå för att spara pengar. När mottagaren har fått sin energiförbrukning sänkt 
till denna nivå ska mottagaren betala tillbaka till leverantören för den investering 
leverantören gjort. Detta innebär att investering finansieras med den energibesparing 
som projektet ger (Carbonari, et al, 2015).    

Något som är viktigt är att utbilda de personer som vistas i byggnaden till att ha ett 
energieffektivt förhållningssätt och på det sättet minska energianvändningen 
(Ruparathna, Hewage & Sadiq, 2015). Även Heiskanen, Johnson & Vadovics (2012) 
säger att brukarbeteendet är en viktig pusselbit och att brukarna måste bli mer medvetna 
om vad deras energivanor bidrar med. 

3.6 Normalårskorrigering 
Vädret varierar mellan åren vilket gör det svårt att jämföra siffrorna för energi-
användningen för ett år med siffror från ett annat år. Därför genomförs ofta en 
normalårskorrigering för att minimera missvisningen som klimatets variation mellan 
åren ger. Främst är det utetemperaturen som tas hänsyn till men ibland även vind och 
solinstrålningen. (Heincke, Jagemar & Nilsson, 2011)  
 
Normalårskorrigering leder inte till exakta siffror men ger en klarare bild för den som 
exempelvis vill jämföra energiförbrukningen under årens lopp i samband med 
energisparåtgärder. (Heincke, Jagemar & Nilsson, 2011)  
 
Ett normalår används som ett jämförelsemått och beräknas genom att man tar 
genomsnittet av energi-indexdagarna (Värmevärlden, u.å.) för kalenderåren 1981-2010 
(Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], u.å). Energi-index baseras 
på att uppvärmningen av en fastighet inte endast beror på utetemperaturen utan också 
på sol och vind (Värmevärlden, u.å.).  
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I Sverige har Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) utvecklat en 
energi-indexmetod som inte bara tar hänsyn till sol, vind och temperatur utan även 
energitillskott från belysning, elutrustning och personer. Den metoden är utvecklad från 
en värmebalansmodell från SMHI som tar hänsyn till ett antal parametrar så som husets 
byggnadsstandard, användningssätt och läge. Uppvärmningsbehovet är det som 
SMHI:s Energi-Index anger både i procent av det normala och som en ekvivalent 
graddagssumma. (SMHI, u.å.) 

Det är inte all energianvändning som påverkas av ovan nämnda faktorer, exempel är 
varmvattenförbrukningen. De delar som inte är beroende av yttre förhållanden kan 
uppskattas och sedan användas för att kunna besluta om hur stor del av energi-
användningen som ska korrigeras för att få fram den data som söks. (Värmevärlden, 
u.å.) 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Alla teorier är nödvändiga pusselbitar för att uppnå målet med studien. Energi-
effektiviseringsstödet har sin grund i EU:s 2020-mål. Stödet har även en tydlig kopplig 
till energiarbetet i en kommun. Detta arbete kopplas även ihop med hur man kan minska 
energianvändningen i fastigheter. Normalårskorrigering är utfört i beräkningarna och 
behövde teori som grund. Hur teorierna hänger samman illustreras i Figur 4. 
Tillsammans knyts de fem teorierna ihop och bildar studiens teoretiska ramverk.  

 

Figur 4. Hur de valda teorierna hänger ihop. (Skapad av författarna). 
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4 Empiri 
För att nå ett resultat för i vilken grad energieffektiviseringsstödet har hjälpt 
kommunerna att minska energianvändningen i sitt fastighetsbestånd, samt vad som nu 
finns kvar att göra för att nå 2020-målet redovisas nedan. Data har samlats in via 
dokumentanalys, intervjuer samt en litteraturstudie. 

4.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen redovisas i två delar, energianvändningen och åtgärderna. 

4.1.1 Energianvändning 
Med hjälp av handlingar från Herrljunga kommun har en dokumentanalys genomförts 
för att kunna räkna ut hur energieffektiviteten förändrats mellan åren 2008-2014 i 
Herrljunga kommuns fastighetsbestånd. 

Dokumentanalysen började med en genomgång av dokument från Herrljunga kommun 
för att ta fram ytan på de fastigheter kommunen ägde under åren 2008-2014. Därför 
undersöktes även när något sålts eller köpts samt byggts ut eller rivits under dessa år. 
Med hjälp av dokument såsom deklarationer, informationshäften och ritningar kunde 
ytorna på byggnaderna tas fram.  

Författarna fick ta del av data från de lokala energibolagen på avläsningarna för el och 
värme från mätarna i fastigheterna. De delar som inte fanns hos energibolagen fick 
istället utläsas ur protokoll från manuella avläsningar genomförda av vaktmästare på 
kommunen.  

Herrljunga kommuns fastighetsbestånd bestod 2008 av 39 fastigheter och 2014 hade de 
31 kvar. Fastighetsbeståndet består till stor del av skolor och förskolor men även idrotts- 
och simhallar. Utöver detta fanns tre äldreboenden samt ett antal offentliga byggnader 
som kommunhuset, biblioteket och brandstationer. Ytan har under åren legat på runt 
60 000 kvadratmeter.  

Några fastigheter har exkluderats ur studien då energistatistiken för dessa är närmast 
obefintlig. Fastigheterna består av en liten del av kommunens totala fastighetsarea cirka 
2 procent, detta beslut har inte påverkat resultatet nämnvärt. Detta gäller fastigheterna: 
Ods lärarbostad, Bostadshuset Kartholmen, Orraholmen, Lyckan samt Länklokalen. 
Gäsene Tingshus har också exkluderats ur studien då den enbart används vid speciella 
tillfällen så som bröllop. Dessa fastigheter har tillsammans en yta på ungefär 1000 
kvadratmeter. Kommunen sköter inte förvaltningen av dessa fastigheter. Dessa 
fastigheter har inte genomgått några energieffektiviseringsåtgärder därför är 
energianvändning troligen relativt oförändrad.  

Annelunds brandstation på 752 kvadratmeter har under perioden som studeras gått från 
att vara en simhall till att bli en brandstation. Detta leder till en kraftig minskning av 
energiförbrukningen då de olika verksamheterna har väldigt olika krav på 
energianvändningen. Denna fastighet har därför inte räknats med i statistiken då detta 
ger missvisande siffror. 
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För att åstadkomma en så hög trovärdighet som möjligt har energistatistiken behandlats 
på följande sätt: 
 Normalårskorrigering har utförts med hjälp av SMHI:s energi-indexmetod. 
 I de fall då avläsningarna gjort det möjligt har författarna normalårskorrigerat 

fastigheternas energianvändning per månad. I de fastigheter där avläsningar 
skett mer sällan har normalårskorrigeringen utförts för flera månader 
tillsammans och i vissa fall även per år. 

 Där uppvärmningen sker via el är det svårt att skilja på verksamhetsel som inte 
ska normalårskorrigeras och värme som ska normalårskorrigeras. Valet var då 
att räkna ut elen per kvadratmeter och månad för en liknande fastighet, där 
man använde fjärrvärme som uppvärmningskälla istället. Detta värde för 
verksamhetselen har sedan applicerats på fastigheten för att få ut ett så nära 
värde på relationen av det två olika typerna av energi. I vissa fall har denna 
metod resulterat i att energin för uppvärmningen blivit negativt under 
sommarmånaderna. I de fallen är denna energi satt till noll och att all den 
använda elen är verksamhetsel. 

 För Altorpsskolan och Gäsenegården saknades fjärrvärmeavläsningar för 
2008, i dessa fall är 2008:s värden tagna från 2009:s avläsningar. 

 I vissa fastigheter som använt olja som uppvärmningskälla har avläsningarna 
gått förlorade. Energianvändningen för uppvärmning har i dessa fall beräknats 
med hjälp av utdrag ur ekonomisystemet. Där man tagit fram hur mycket 
pengar som betalts från oljekontot per år och fastighet. Summan har sedan 
delats på literpriset enligt Tabell 3 för att få ut oljeåtgången i liter. Sedan har 
literantalet multiplicerats med 9,96 (Eslöv kommun, 1999) för att få ut 
energianvändningen i kWh. Oljepriserna för 2008-2013 är tagna från Svenska 
Petroleum och Biodrivmedel Institutet (u.å.) medan priset för 2014 kommer 
från Herrljunga kommun. 

 

Tabell 3. Oljepriser använda för beräkningar. (Skapad av författarna). 

 
 

I studien tas ingen hänsyn till att den delen av energin som används för uppvärmning 
av varmvatten inte ska normalårskorrigerad, då detta inte är beroende av klimatet. 
Vattenuppvärmningen har normalårskorrigerats då det visade sig vara svårt att separera 
denna från fastigheternas övriga uppvärmning. 

De olika delarna i dokumentanalysen sammanställdes och beräknades i ett Excel- 
dokument. Resultatet redovisas i Tabell 4. Värdena på den normalårskorrigerade data 
per kvadratmeter och år redovisas även i Figur 5. 
 

http://www.eslov.se/download/18.6c8603cb107de19ee7a8000200/BilagaFakta2.pdf%0bEn%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6...
http://www.eslov.se/download/18.6c8603cb107de19ee7a8000200/BilagaFakta2.pdf%0bEn%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6...
http://www.eslov.se/download/18.6c8603cb107de19ee7a8000200/BilagaFakta2.pdf%0bEn%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6...
http://www.eslov.se/download/18.6c8603cb107de19ee7a8000200/BilagaFakta2.pdf%0bEn%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6...
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Tabell 4. Energianvändandet i Herrljunga kommun under åren 2008-2014. 
(Skapad av författarna). 

 

 
Figur 5. Diagram över normalårskorrigerade data per kvadratmeter och år. 

(Skapad av författarna). 

Tabell 5 nedan redovisar skillnaderna på minskningen av energiförbrukningen för olika 
fastighetstyper där fastigheterna har delats upp i fyra olika kategorier: sport och 
simhallar, skolor och förskolor, äldreboenden samt övriga offentliga byggnader. 
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Tabell 5. Energiminskningen i Herrljunga kommuns olika fastighetstyper. 
(Skapad av författarna). 

 

4.1.2 Åtgärder i fastighetsbeståndet 
Författarna har delgivits dokument om de fastigheter som energieffektiviserats i form 
av projektkataloger från Siemens som Herrljunga kommun tecknat ett EPC-avtal med.  

Ur produktkatalogen går att läsa vilka åtgärder som genomförts för de cirka 12,5 
miljoner kronor som satsats i fastigheterna. Åtgärderna har delats upp i följande 
kategorier: värmesystem, ventilationssystem, styr, regler - och övervakningssystem, 
byggnadskal och övriga system. Antalet fastigheter som utfört de olika åtgärderna går 
att utläsa i Tabell 6 nedan. I tabellen står även vilken typ av åtgärder som gjorts.  
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Tabell 6. Energieffektiviseringsåtgärder gjorda i det första EPC-projektet. 
(Skapad av författarna). 
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De fastigheter som inte var med i detta program för energieffektivisering är en skola, 
bibliotek, flera äldreboenden samt fastigheter de hyr ut till icke kommunala verk-
samheter.  

4.2 Intervjuer 
I detta kapitel redovisas de genomförda intervjuerna som berör frågor om 
Energieffektiviseringsstödet och energiarbetet i kommuner. Hela de transkriberade 
intervjuerna finns att läsa i Bilaga 1-4. Information om intervjupersonerna går att läsa i 
Tabell 7. 

Tabell 7. Information om intervjupersonerna. (Skapad av författarna). 

 

4.2.1 Intervju med Jenny Palm  
I intervjun med Jenny Palm framkom att hon tror att kommunerna kommer klara att 
minska energianvändningen i sina fastigheter med 20 procent till 2020. Detta baserar 
hon i det hon hört och läst i andras utredningar låtit väldigt positivt. Hon säger att 
brukarna av de fastigheter som undersökts är en intressant målgrupp eftersom de har 
fullt upp med annat än att tänka på energifrågor. 

Jenny Palm säger att man sett potentialen att energieffektivisera de kommunala 
fastigheterna under flera år men att det funnits hinder för att denna energi-
effektivisering. Bidraget har haft en positiv effekt genom att det gett ökad prioritet åt 
frågorna. Det är dock svårt att veta exakt vad man hade gjort och vad man inte hade 
gjort om bidraget inte funnits. Hon tror att bidraget verkligen spelat roll i detta fall då 
kommunerna har fått igång ett strategiskt arbete och förändrat tänket kring energifrågor. 

Jenny Palms svar på frågan om vad hon hade för förhoppningar på bidraget: 

Det vi sa då var just det här men tänk om det här åtminstone kunde göra att det 
blir en snackis i organisationerna. Vi har ju jobbat mycket ihop med just den här 
gruppen tidigare och det är så otroligt segt att få igång ett tänk kring energi 
tycker jag, energieffektivisering. Så det vi hoppades på var att man både på ett 
strategiskt ledningsnivå börja prata energifrågor men också nere på golvet.  

- Jenny Palm, om energiarbete i kommunala organisationer. 

Jenny Palm tror att utan bidraget skulle speciellt de mindre kommunerna fått svårt att 
avsätta resurser för strategiskt arbete. Detta kunde ha lett till att goda intentioner förblev 
just goda intentioner på grund av brist på resurser. 
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Det förvånar Jenny Palm att det finns många relativt lätta och billiga åtgärder med låg 
återbetalningstid kvar att göra. Bland annat injusteringar av värme, lagningar av 
värmeläckor och installation av rörelsesensorer som alla är ganska små investeringar. 
Kommuner är under ekonomisk press vilket kan vara en anledning till att man inte 
genomfört dessa åtgärder. 
 
Hon säger att det är viktigt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder när man 
renoverar. Klimatskalet och installationerna i en fastighet är avgörande för energi-
användningen på lång sikt. Därför bör man lägga kraft på detta vid renoveringar då det 
är dumt att göra renoveringar och inte ta in energifrågan, vilket fortfarande händer. 
 
Ett problem som hon ser i kommuner är att det ibland är kommunen som äger 
fastigheten och någon annan som hyr den. I dessa situationer blir det oklart vem som 
ska stå för kostnaden för en energieffektiviseringsåtgärd i fastigheten och vem som sen 
får vinsten. Hon tror att man skulle kunna hitta affärsmodeller som kan bli en bra 
lösning på problemet. 

4.2.2 Intervju med Mila Brandt  
I Mila Brandts intervju framkom det att Energimyndigheten är nöjda med utfallet av 
bidraget för energieffektivisering som man delade ut till kommuner och landsting under 
åren 2008-2014. Hon tror att är möjligt för kommunerna att minska slutanvändningen 
av energi med 20 procent till år 2020. Hon säger dock att det inte finns något formellt 
krav på kommuner att klara 20 procent utan det kravet ställs på samhället i stort, men 
att kommuner är en viktig grupp. 

Mila Brandt säger att de hoppades på att bidraget skulle leda till att man skulle bygga 
upp en kompetens och en kapacitet när det gäller energieffektiviseringsfrågor. Att 
kommunerna inser att arbetet lönar sig och då förhoppningsvis fortsätta med arbetet 
efter perioden slutat.  

Enligt Mila Brandt har energieffektiviseringen varierat mycket mellan kommunerna. 
En del kommuner var igång med energiarbetet innan bidraget medan andra fick igång 
sitt arbete i och med stödet. Det är bara vissa kommuner som inte levt upp till kraven 
för bidraget. Nu när stödet inte längre finns tror hon att arbetet kommer fortsätta i de 
flesta kommuner. De som fått ett uppvaknade och de som redan var igång med arbete 
medan i andra kommuner kommer arbetet nästan avstanna helt. Mila Brandt tror att de 
kommuner som inte kommer fortsätta arbetet hindras av att de inte har ekonomi till det 
eller måste prioritera något annat.  

Mila Brandt menar att det är nästan omöjligt att säga hur mycket av den energi-
effektivisering som kommuner och landsting har gjort som faktiskt går att hänföra till 
EES. 

Energimyndigheten kommer fortsätta arbetet för att hjälpa kommuner så de ska nå 
målet genom bland annat ett nytt stöd, det är dock inte lika omfattande som EES. Hon 
säger att Energimyndigheten håller på att sammanställa goda exempel på åtgärder som 
kommunerna har gjort. De hoppas på att andra kommuner kan ta detta till sig och 
genomföra några av dessa för att nå målen utan stöd från Energimyndigheten. Hon 
skulle vilja se att Energimyndigheten hade ytterligare samarbeten med kommuner och 
fler stöd till dem.    
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Enligt utredningar och undersökningar som Energimyndigheten gjort i samband med 
EES har bidraget lett till ökad kunskap om energifrågor på nationell nivå. Dessutom ser 
man i dessa att det bidragit till ett mer systematiskt och strukturerat arbete, samt en mer 
strukturerad uppföljning. Hon säger att det är tack vare bidraget som frågorna lyfts på 
chefs- och politisknivå i större utsträckning än tidigare.  

Mila Brandt tycker det är viktigt med renoveringar och energieffektiviseringar. Hon 
säger att driftoptimering är en relativt billig åtgärd utan att det handlar mycket om det 
dagliga arbetet och det rutiner man har. 

4.2.3 Intervjuer med anställda på Herrljunga kommun 
De anställda på kommunen tror att de kan minska energianvändning i sitt 
fastighetsbestånd med 20 procent mellan åren 2008 och 2020 och redan nu anser man 
sig vara på god väg. 

Kommunen tror man att den energieffektivisering man gjort i sina fastigheter beror till 
stora delar på att man fick EES. Eftersom att bidraget var en drivmotor för den stora 
investering som låg till grund för de energieffektiviseringsåtgärder man genomfört i 
fastigheterna. De är inte helt säkra på att man hade utfört EPC som är en stor del av 
arbetet i kommunen om det inte vore för bidraget, iallafall inte i lika stor utsträckning. 
Om man inte hade gjort det utan bidraget betyder detta att bidraget varit av betydande 
roll för energieffektiviseringen. Tjänstemännen tror att de hade sprungit runt och släckt 
bränder istället för att ägna sig åt underhåll om det inte vore för bidraget. 

Bidraget har också gett andra effekter än de som syns på energianvändningen.  De anser 
att medvetenheten om energi har ökat bland tjänstemän, fastighetsskötare och brukare. 
De har de även spetsat sin kompetens i form av en drift-ledare.  

EPC:n har gett kommunen större kontroll på vad deras energi används till. De kan se 
fel i systemet direkt i de uppkopplade fastigheterna istället för att de upptäcker fel när 
elräkningen kommer. Systemet styrs centralt och därigenom har de bättre kontroll. 
Utöver detta kan de se att inomhusklimatet i de fastigheter man gjort åtgärder i har blivit 
mycket bättre. Detta har visat sig i att klagomålen kraftigt minskat från brukarna som 
tidigare tyckt det varit för varmt, för kallt eller för dragigt. 

Nu när bidraget inte längre finns ser de anställda vid kommunen inte någon större 
skillnad i arbetet än när de fick bidraget. De menar att bidraget har ändrat sättet man ser 
på energifrågan i organisationen. Arbetet fortsätter med egenfinansierade medel med 
att bland annat att göra EPC på fyra av de kvarvarande fastigheterna, vilket är två 
äldreboenden, en skola och bibliotek. I och med förlängningen av EPC projektet går de 
in i fastigheterna och exempelvis tilläggsisolerar, byter fläktar och motorer i 
ventilationen. När de gör underhållsåtgärder och ombyggnationer har de med 
energitänket. Dessutom planerar man för en solcellsanläggning, denna ligger för 
tillfället på is. 

Politikerna är positiva till att fortsätta energieffektiviseringen då de kan se med facit i 
hand kan se att man sparat både pengar och energi. Eftersom besparingen inte bara har 
sparat energi utan även täcker hela investeringen finns det ingen anledning för 
kommunen att inte göra EPC på de fastigheter de har kvar. Det är på politikernas 
initiativ som de nu fortsätter och kopplar upp fler fastigheter.  
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“Istället för att betala elräkningen så höjer du värdet på ditt fastighetsbestånd, det är vad 
det handlar om. Det är EPC:n i ett nötskal.” - Ulf Wedin om EPC. 

De anställda skulle gärna i framtiden se fler installationer av värmepumpar, vilket 
tidigare inte varit aktuellt på grund av politiska beslut att använda fjärrvärme.  

I framtiden finns en del gamla värme- och ventilationsaggregat som skulle behöva bytas 
ut. De ser även att det fortfarande kan göras fler åtgärder i de fastigheter som redan är 
uppkopplade. En del fönster behöver bytas ut och en del väggar och bjälklag skulle 
behöva tilläggsisoleras mer för ytterligare energieffektivisering. Om de fick drömma 
skulle de vilja installera solceller på fastigheternas tak.  

4.3 Litteraturstudie 
I de resultat som inrapporteras till Energimyndigheten för åren 2009 till 2014 som 
presenteras i Öppna jämförelser: Energi och klimat 2015: Byggnader och transporter 
i kommuner och landsting går att utläsa mellan åren 2009 och 2014 har energi-
användningen i de kommun- och landstingsägda lokalerna minskat med nästan 8 
procent. Detta innebär en minskning med ungefär 1,5 procent per år (Energimyndig-
heten & SKL, 2015). 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
De fyra intervjuerna som genomförts bidrar tillsammans till att besvara samtliga 
frågeställningar i studien. Intervjuerna är därför en viktig del av den insamlade empirin. 
Dokumentanalysen hjälper till att besvara första och tredje frågan. Den kompletterar 
intervjuerna för att öka tillförlitligheten i svaren. Fråga tre har även kompletterats med 
en litteraturstudie. 

Studiens insamlade empiri ligger övervägande till grund för att kunna besvara 
frågeställningarna och nå målet. Därför har insamlingen av empirin varit en stor del av 
studien.
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin samt kopplas till det teoretiska 
ramverket. Detta ger svar på rapportens frågeställningar. Kopplingen mellan teorierna 
den insamlade empirin och frågeställningarna går att utläsa i Figur 6. 

 

Figur 6. Kopplingen hur metoderna och teorierna hör ihop med fråge-
ställningarna. (Skapad av författarna). 

5.1 Analys 
Analysen är uppdelad i tre kapitel, en för respektive frågeställning. 

5.1.1 Vilka positiva effekter har bidraget från Energimyndigheten gett 
i de kommunala fastigheterna? 

I SKL och Energimyndighetens Öppna jämförelser: Energi och klimat 2015: 
Byggnader och transporter i kommuner och landsting går att läsa att under de åren som 
bidraget delats ut har energianvändningen minskat med runt 8 procent i kommunal- och 
landstingsägda fastigheter. Detta innebär en minskning med cirka 1,5 procent per år. 
Vilket visar att bidraget har haft effekt på energianvändningen.  

I dokumentanalysen framkom det att energianvändning i Herrljunga kommuns egna 
fastighetsbestånd har minskat med 12 procent enligt det normalårskorrigerade värdet 
per kvadratmeter. Då har de minskat med 2,4 procent i genomsnitt varje år. Håller 
kommunen denna kurva till 2020 kommer de att kunna minska med 28,8 procent. De 
anställda på Herrljunga kommun tror att bidraget spelat stor roll för den energi-
effektivisering man gjort i sina fastigheter och tror inte att de skulle ha gjort en lika 
omfattande energieffektivisering utan bidraget.  

Något som respondenterna är överens om är att bidraget har gett energifrågan ökad 
prioritet, vilket var viktigt för att få igång energiarbetet. Bidraget täckte inte större 
investeringar men ledde ändå till att kommunerna genomförde dessa.  Jenny Palm tror 
att bidraget var extra viktigt för de mindre kommunerna som tidigare haft svårt att 
avsätta resurser för energifrågan. 
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Både Jenny Palm och kommunen belyser brukargruppen. Jenny Palm säger att de som 
jobbar inom kommunen har arbeten som involverar mycket stress och måste fokusera 
på sina arbetsuppgifter. Detta gör att personalen har svårt att ta sig tid för att tänka på 
energianvändningen, exempelvis att släcka lamporna. Kommunen ser däremot att 
kunskapsnivån om energianvändandet har ökat hos deras brukare i och med bidraget.    

Kommunen tror att bidraget är anledningen till att man utfört de stora energi-
effektiviseringsåtgärder man gjort och ser att dessa åtgärder också gett andra positiva 
effekter i fastigheterna. Bland annat bättre inomhusklimat, vilket betyder mindre 
klagomål från brukarna. Bidraget och den handlingsplan som upprättats i och med 
bidraget gör att kommunen nu utfört planerade åtgärder i stället för att vara tvungna att 
göra akutåtgärder. Driftteknikern ser nu i realtid när fel uppstår och åtgärder kan snabbt 
sättas in.  

Energieffektiviseringsstödet är enligt Dahlberg och Rattsø (2010) ett riktat bidrag. De 
säger att denna bidragstyp inte alltid är det optimala valet då det inte ger ett stort 
handlingsutrymme för kommunerna. I detta fall är alla de intervjuade eniga om att detta 
bidrag har hjälpt kommunerna att komma igång med sitt energiarbete. I Herrljungas fall 
tror de att de inte skulle gjort flertalet av de energieffektiviseringsåtgärder som man 
genomfört om det inte vore för bidraget.  

Mila Brant hoppades på att EES även skulle bidra till att statistiken och uppföljningen 
skulle blir bättre, då det var krav på att redovisa sina siffror för energianvändning varje 
år till Energimyndigheten. Att man fått bättre koll på sin energistatistik bekräftar 
tjänstemännen på kommunen. De säger att det framförallt beror på att de kopplat upp 
sina fastigheter och har en central styrning.  

Studiens resultat visar att Herrljunga har minskat energianvändningen med 12 procent 
i sina fastigheter. Detta stämmer inte överens med Öppna jämförelser: Energi och 
klimat 2015 resultat (se Tabell 2). Författarna var medvetna om detta när studien 
påbörjades då bland annat kommunens ytor inte stämde. Det resultat som räknats fram 
i dokumentanalysen är mer korrekt än de inrapporterade siffrorna. Detta visar på att 
siffrorna från Öppna jämförelser inte är helt tillförlitliga.    

5.1.2 Hur arbetar kommuner nu vidare när man inte längre får bidraget 
från Energimyndigheten för att fortsätta sänka energianvändningen? 

Arbetet med att energieffektivisera de kommunala fastigheterna fortsätter efter 
bidragets slut i Herrljunga kommun. De planerar i skrivande stund att göra en EPC på 
fyra av de sista stora fastigheterna vilka är två äldreboenden, en skola och biblioteket. 
Detta visar på att den här kommunen verkligen är villig att fortsätta energiarbetet de 
påbörjat. Kommunen ser de positiva effekterna som energi-effektivisering har bland 
annat när det gäller ekonomin. Fast det kan vara en investering på flera miljoner kronor 
så sparar de in pengarna på bara några år. I samband med att man kopplar upp 
fastigheterna genomför man även andra energieffektiviserande åtgärder se exempel på 
åtgärder i Tabell 6. Att genomföra EPC är en bra energi-effektiviseringsåtgärd enligt 
Carbonari et al. (2015). 

Att fortsätta arbetet med energieffektiviseringen är något som de på kommunen menar 
inte var något svårt val då man med facit i hand sett att investeringarna varit lönsamma 
och gynnat både miljön och plånboken. De säger att det finns en stor vilja hos 
politikerna att arbeta vidare då även de sett vilka fantastiska resultat arbetet gett. Detta 



Analys och resultat 

25 

stärker Öppna jämförelser: Energi och klimat 2015 där det står att kommunerna idag 
har en stark vilja att minska klimatpåverkan genom att bland annat energieffektivisera 
(Energi-myndigheten & SKL, 2015).  
 
Herrljunga kommun är ett bra exempel på vad Mila Brandt säger att de hoppades på i 
samband med Energieffektiviseringsstödet. Att kommuner skulle bygga upp en 
kompetens och en kapacitet för att arbeta med den här typen av frågor. De önskade även 
att kommunerna skulle inse att arbetet lönar sig och då fortsätta arbetet utan bidraget. 
Vilket är precis vad som hänt i Herrljungas fall. 
 
Mila Brandt säger att hur arbetet nu fortsätter ser olika ut i de olika kommunerna. Vissa 
kommuner var redan på god väg innan, dessa har ingen anledning att sluta med sitt 
arbete. Andra kommuner har fått ett ”uppvaknande” när det gäller dessa frågor och 
verkligen sett möjligheterna, dessa kommuner kommer troligen fortsätta sitt arbete. Ett 
antal kommuner kanske kommer falla tillbaka och inte arbeta på i samma takt på grund 
av brist på resurser. Herrljunga är en av de kommuner som fått ett uppvaknande och 
förändrat sättet de arbetar med dessa frågor.  
 
Jenny Palm ser ett problem i att det ofta i kommuner är så att man äger en fastighet som 
man sedan hyr ut till en annan part. Detta kan skapa förvirring över vem det är som ska 
energieffektivisera och då stå för kostnaden och vem som ska ta hem vinsten. Detta ser 
även författarna då de flesta av de fastigheter kommunen inte förvaltar saknar bland 
annat energiavläsningar och planer på energieffektiviseringsåtgärder. En lösning på 
problemet tycker Jenny Palm är att man kan hitta olika affärsmodeller för problemet.  
 
Något som tjänstemännen på kommunen vill göra är att gå igenom alla sina fastigheter 
igen och byta fönster, värme- och ventilationssystem och tilläggsisolera där det behövs 
för att minska energianvändningen ännu mer. Dessa åtgärder har en ganska lång 
återbetalningstid men är viktiga komponenter till att minska energianvändandet. Det 
finns framtida planer hos Herrljunga kommun att bygga någon form av solcells-
anläggning. Blir solcellsanläggningen verklighet finns det ännu mer energi att spara 
samtidigt som energin blir gratis. Framtidsplanerna visar att tjänstemännen i den här 
kommunen inte slutar planera även om de inte får något energieffektiviseringsbidrag 
längre.  

5.1.3 Vad finns kvar att göra för att minska energianvändningen med 
20 % till 2020 i de kommunala fastigheterna? 

Ett antagande om att man skulle kunna minska energianvändningen med samma takt 
fram till 2020 som man gjort under de år som bidraget delats ut, alltså med 1,5 procent 
per år, skulle innebära en minskning på 18 procent. Dessa 18 procent är inte allt för 
långt ifrån de 20 procent som Sverige har som mål att uppnå. Att det är möjligt att nå 
hela vägen till en 20 procentig minskning i de kommunala fastigheterna tror både 
forskaren Jenny Palm och Energimyndighetens Mila Brandt. Herrljunga kommun tror 
att de kommer nå målet i sitt fastighetsbestånd. 

Författarna anser att kommunerna bör minska med 20 procent i sina fastigheter för att 
uppfylla sin del av 2020-målet. För att nå denna minskning till 2020 behöver 
kommunerna fortsätta arbeta med dessa frågor, om man ska tro Energimyndigheten och 
SKL:s Öppna jämförelser, i lite högre takt än den under första delen då bidraget delades 
ut. WSP och Profu säger i Öppna jämförelser att många kommuner har bytt ventilations- 
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och värmesystem under tiden bidraget delades ut. De menar därför på att det kommuner 
måste satsa mer på är att sänka verksamhetselen (Energimyndigheten & SKL, 2015). 
Detta håller forskaren Jenny Palm med om då hon säger att många kommuner inte har 
gjort lätta och billiga åtgärder med kort återbetalningstid, exempelvis rörelsedetektorer 
för armaturer.   

För att Herrljunga kommun ska klara en minskning på 20 procent krävs att man minskar 
med ytterligare 8 procent. Vilket betyder att Herrljunga kommun ligger framför snittet 
för Sverige. Ingen hänsyn har dock tagits till Herrljunga kommuns fastighetsbolag, 
Herrljunga industrifastigheter, vilket gjorts i Öppna jämförelsers statistik för hela 
landet, då dessa typer av fastighetsbolag är medräknade (Energimyndigheten & SKL, 
2015). 

I dokumentanalysen kan man se att kommunen gjort störst energibesparing i sina övriga 
offentliga byggnader medan i skolor har energibesparingen varit lägst (se Tabell 5). I 
de fastigheter som har störst energibesparing har de exempelvis gjort åtgärder så som 
tilläggsisolering, radiatorpumpsbyte och installation av temperaturgivare. Det är viktigt 
att kommunen gör åtgärder i de fastigheter man inte redan gjort det i. Man kan redan 
nu se en tydlig minskning av energiförbrukningen på bland annat äldreboenden trots att 
inga åtgärder genomförts. Beräkningarna visar att man utan att gå in och göra fysiska 
ändringar i byggnaderna kunnat minska energiförbrukningen drastiskt.  

I dokumentanalysen kan man utläsa att Herrljunga kommun arbetat mycket med att 
driftoptimera fastigheterna, bytt till energisnålare armaturer samt gjort vatten-
besparande åtgärder. Dessutom har man i de flesta av de fastigheter man arbetat med 
installerat en ny datoriserad processenhet i undercentralerna (DUC). På ett par 
fastigheter har man gjort injusteringar av radiatorsystemet samt installerat termostater 
med en maxgräns 21°C. Dessa typer av åtgärder är något Gruber, Trüschel och 
Dalenbäck (2015) är positiva till. Det går att utläsa i dokumentanalysen att man endast i 
ungefär hälften av de fastigheter som energieffektiviserats hittills har genomfört 
åtgärder på byggnadsskalet. Tjänstemännen på kommunen säger att det finns mycket 
kvar att göra med byggnadsskalet på flera av de äldre fastigheterna. Detta har ännu inte 
gjorts då det varit för dyrt. Vissa av de lokaler som redan genomgått energi-
effektiviserande åtgärder skulle behöva byta fönster säger både Eva Nordén samt 
materialet från Siemens. Jenny Palm tycker att det är viktigt att man har energifrågan 
med sig när man renoverar. Detta håller Eva Nordén med om och säger att det är så 
Herrljunga kommun arbetar. Att göra energieffektiva renoveringar är något som 
Ruparathna, Hewage och Sadiq (2015) påpekar är mycket viktigt.  

Mila Brant säger att hon gärna skulle se fler ekonomiska stöd till kommuner samt ett 
tätarte sammarbete så de enklare skulle kunna göra mer energieffektiviseringar. Om 
detta blir verklighet finns det en stor möjlighet för kommunerna att energieffektivisera 
mer i sina fastigheter. Ibland behövs det ett större stöd för att nå de mål man haft är 
något som Chen et al. (2015) säger, vilket Mila i detta fall skulle vilja se.  

För att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 bör åtgärder göras i de 
fastigheter där det behövs. Åtgärderna skulle kunna vara att installera rörelsedetektorer 
för armaturer, byta fönster, tilläggsisolera samt byta till bättre värme- och ventilations-
system. Enligt Tymkow, et al. (2013) skulle en bra lösning vara att installera solceller.   
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5.2 Resultat 
Resultatet pressenteras varje fråga för sig. 

5.2.1 Vilka positiva effekter har bidraget från Energimyndigheten gett 
i de kommunala fastigheterna? 

Studien visar att bidraget från Energimyndigheten har gett en större minskning av 
energianvändningen i de kommunala fastigheterna än om bidraget inte hade delats ut. 
Detta då man satsat pengar på att göra energieffektiviseringsåtgärder som annars inte 
hade gjorts. Dessutom har hela sättet att se på energifrågan förändrats i den kommunala 
verksamheten. Energieffektiviseringsåtgärderna har även gett andra positiva effekter i 
de kommunala fastigheterna så som bättre inomhusklimat och ett förändrat brukar-
beteende. 
 
Författarna håller med de intervjuade i studien som säger att bidraget var drivkraften 
som gjorde att energieffektiviseringsplanerna blev till handling, då potentialen redan 
funnits där. Bidraget hade därför en stor vikt för den energieffektivisering som utförts i 
de kommunala fastigheterna de senaste åren. 

5.2.2 Hur arbetar kommuner nu vidare när man inte längre får bidraget 
från Energimyndigheten för att fortsätta sänka energianvändningen? 

Bidraget har gett positiva effekter i organisationen som gjort att många kommuner nu 
fortsätter att energieffektivisera trots att bidraget inte längre finns. Bidraget har gjort 
energifrågan mer aktuell och gjort att den blivit ett samtalsämne på såväl lednings- och 
chefsnivå som hos förvaltare och brukare. Bidraget har också hjälpt till med att bygga 
upp en kunskapsplattform. Det politiska styret har sett vilka vinster man gjort tack vare 
det arbete som utförts i och med bidraget, förvaltningen har därför nämndens stöd i det 
fortsatta arbetet. 
 
Herrljunga är ett tydligt exempel på att arbetet i kommunerna fortsätter även utan 
bidraget. Detta kan man se då de går in i fas två av sitt energieffektiviseringsarbete med 
egen finansierade medel. Dock säger Mila Brandt på Energimyndigheten att det finns 
kommuner där arbetet med dessa frågor kommer avstanna på grund av bristande 
resurser. Detta tror författarna beror på att de kommunerna inte sett vinsten med 
energiarbete i första skedet. 

5.2.3 Vad finns kvar att göra för att minska energianvändningen med 
20 % till 2020 i de kommunala fastigheterna? 

För att klara en minskning med 20 procent till år 2020 krävs vidare arbete med 
energifrågan och ytterligare åtgärder i de kommunala fastigheterna. Prognosen visar att 
om arbetet fortsätter som det gjort under åren med bidraget kommer man vara cirka 2 
procent ifrån. Detta visar på att arbetet måste bli bättre de kommande åren. Alla 
kommuner behöver arbeta aktivt med energifrågor samt renovera sitt befintliga 
fastighetsbestånd. En annan effektiv åtgärd kommuner kan göra är att koppla upp sina 
fastigheter så de får en central styrning av dem. Herrljunga som har gjort en bättre 
minskning än genomsnittet i landet och ser ut att klara målet har gjort en sådan 
uppkoppling. Fast målet ser ut att nås finns det fortfarande många åtgärder kvar att göra 
i deras fastigheter för att nå hela vägen. Troligtvis ser detta likadant ut även i andra 
kommuner. Mila Brandt och Jenny Palm tror att kommunerna kommer minska klara att 
minska sin energiförbrukning med 20 procent till 2020. 
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Herrljunga kommun är ett bra exempel på att det går att minska i högre takt än 
genomsnittet i landet. Andra kommuner kan lära av det Herrljunga gjort i sina 
fastigheter och applicera detta i den egna verksamheten. 

5.3 Koppling till målet 
Målet med studien var att undersöka vilka effekter energieffektiviseringsstödet som 
Energimyndigheten delade ut till kommuner och landsting gett på energianvändningen 
i de kommunala fastigheterna, samt vad som nu finns kvar att göra för att nå 2020-
målet. 
 
Energieffektiviseringsstödet har gett flera positiva effekter i de kommuner och 
landsting som sökt stödet. Energianvändningen har minskat i deras lokaler med ett 
genomsnitt på cirka 8 procent mellan åren 2008-2014. Detta pekar på att kommunerna 
fått upp ögonen för energifrågan och att den prioriteras högre än innan. Effekterna av 
bidraget syns inte bara på energiförbrukningen, fallstudien visar på att det bland annat 
lett till ett bättre inomhusklimat samt en bättre kontroll på energianvändningen.  
 
Det fortsatta arbetet med energifrågor skiljer sig från kommun till kommun då resultatet 
av bidraget ser olika ut. Något man däremot ser är att många kommuner har fått ett 
uppvaknande i och med bidraget vilket gör att arbetet fortsätter. Detta är viktigt för att 
kommuner ska nå 20 procent till 2020. Arbetet som påbörjats bör fortgå men 
kommunerna behöver även fortsätta med andra åtgärder. Åtgärderna kan exempelvis 
vara: byte av fönster och värme- och ventilationssystems eller att tilläggsisolera, utbilda 
brukarna samt renovera med energitänk. Att satsa på solceller kan även vara ett 
alternativ.  
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6 Diskussion och slutsatser  
Detta kapitel innehåller en kort sammanfattning av studiens resultat. Här diskuteras 
även de metoder som använts. Kapitlet redovisar även begränsningar, slutsatser och 
vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Svårigheterna med att få fram korrekt data påverkar studiens realabilitet då författarna 
fått göra ingenjörsmässiga antaganden för att få användbar data. Om någon gjorde om 
studien borde denna få liknande värden om den använde de metoder som författarna 
gjort eller andra vedertagna metoder. Problemet att få fram fullständig energistatistik 
stöter inte bara författarna på utan problemet är vanligt återkommande vid arbetet med 
energistatistik. Resultatet anses därför som trovärdigt med de resurser författarna haft. 

Olja som energislag är inte 100 procent effektivt vid förbränning. Detta betyder att all 
olja man använder inte blir energi. Metoden som författarna använt för att räkna på olja 
gör att energiminskningen ökar mycket när man bytt från oljepanna till en annan 
uppvärmningsmetod. Detta kan göra att minskningen ser större ut än vad den verkligen 
är. De fastigheter som använt sig av olja är dock en så liten del av fastigheterna att detta 
inte bör påverka resultatet allt för mycket. 

6.2 Metoddiskussion 
De metodval som gjorts har gett en bra empiri för att kunna besvara frågorna i studien. 
Att välja både ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt för att nå målet ger 
två empirier som styrker varandra. Detta ger ytterligare styrka till resultatet då den 
kvantitativa studien visar att det som framkommit i den kvalitativa studien stämmer. 

Valet att använda sig av intervjuer är författarna är nöjda med. Det blev lättare att 
jämföra de beräknade värdena med vad de intervjuade hade sagt och om det stämmer 
överens. Istället för intervjuer kunde en fokusgrupp ha genomförts för att skapa 
diskussion aktörerna emellan.    

Att använda sig av dokumentanalys och analysmetoden beräkningar var en bra metod 
även om det visade sig vara betydligt svårare att få fram all den nödvändiga 
informationen. Svårigheterna att hitta informationen var känd för författarna men det 
visade sig vara svårare än beräknat. Det är svårt att säga om det fanns ett bättre 
tillvägagångssätt för att få fram den information som behövdes då all information 
behövde komma ifrån Herrljunga kommun.  

Dokumentanalysen tog mycket tid och fokus från det resterande arbete då det var viktig 
att få fram så korrekt data som möjligt. Framförallt eftersom de siffror som Herrljunga 
kommun skickat in till Energimyndigheten var missvisande.  

Det författarna skulle kunnat göra annorlunda var att ha en bättre planering med hänsyn 
för oförutsägbara händelser som avsaknad av information. 

6.3 Begränsningar 
De begränsningar som formulerades i inledningen är relevanta. Resultatet skulle inte 
visats lika tydligt för just det arbete som skett i kommunens egna fastigheter om 
industrifastigheterna hade räknats med. Denna begränsning ger också en begränsning i 
användningen av resultatet då siffrorna inte redovisats på samma sätt som i Öppna 
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jämförelser och därför blir svåra att till exempel jämföra med andra kommuner. Att 
arbeta med en mindre kommun gjorde det möjligt att se hur dessa kommuner kan arbeta 
med energieffektivisering trots begränsade resurser. 

Studies resultat är inte giltigt för alla kommuner då man omöjligt kan säga att alla 
kommuner handlat på samma sätt i och med att de tagit del av bidraget. Något som Mila 
Brandt på Energimyndigheten också understryker. Däremot är studien giltig för hur 
utfallet generellt blivit i hela Sverige samt troligen för andra kommuner av liknande 
karaktär och storlek. Andra kommuner kan dock tillämpa den kunskap som fåtts genom 
denna rapport. 

Frågeställningarna som använts har varit relevanta för att tillsammans besvara målet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien visar på att Energieffektiviseringsstödet har hjälpt kommuner att arbeta 
effektivare med energifrågor. Vilket är viktigt eftersom kommuner ska föregå med gått 
exempel i den energieffektivisering som Sverige står inför. Resultatet visar att det 
behövs göras mer för att nå 2020-målet men framtiden ser ljus ut om kommuner 
fortsätter arbetet för att minska energianvändningen.   

Författarnas rekomendation är därför att alla kommuner tar sitt ansvar och fortsätter 
arbetet med att energieffektivisera sina fastigheter.  

 Bidraget har gett ökad fokus på energifrågan i den kommunala organisationen 
och därmed lett till en minskad energiförbrukning i de kommunala 
fastigheterna.   

 Den statliga subventionen har varit ett riktat bidrag vilket inte är en jättevanlig 
typ av bidrag då de inte alltid har gett önskat utfall men i detta fall har utfallet 
varit positivt. 

 Arbetet med att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd fortgår nu i flera 
kommuner även utan bidraget då kommunerna sett vilka vinster det ger. 

 Ett effektivt sätt att få kontroll på energianvändningen är att koppla upp 
fastigheter centralt och kan då styra energianvändningen genom detta. 

 Möjligheten är stor att Sveriges kommuner kommer att kunna nå målet att 
minska energianvändningen med 20 procent i enbart deras fastigheter. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Baserat på studiens resultat ser författarna möjligheterna att nå en minskning med 20 
procent i de kommunala fastigheterna till 2020. Därför vore det intressant att undersöka 
hur det faktiskt ser ut 2020. Där man kan ställa frågor om man har kunnat minska 
energianvändningen med 20 procent till 2020 samt hur stor vikt man i efterhand tror att 
bidraget hade.  

För att en studie av denna karaktär ska vara möjlig krävs att kommunerna ser till att 
spara all data på energianvändningen i deras fastigheter. Dessutom behöver man hitta 
en metod för att kunna få fram data som gått förlorad tidigare. Det skulle även behöva 
forskas mer på hur man gör detta på bästa sätt för att underlätta och säkerställa 
kvaliteten på en studie enligt ovan. Detta då det finns tydliga brister ibland annat Öppna 
jämförelsers statistik.  
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De andra kommunala fastighetsbolagen vilket i Herrljungas fall är Herbo och 
Herrljunga industrifastigheter, som också ingick i bidraget, har i denna studie inte 
undersökts. En fortsatt forskning kan vara hur man arbetat med energieffektivisering i 
deras fastigheter. En fråga skulle kunna vara hur man har samarbetat emellan de 
kommunala fastighetsbolagen. 
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Intervjusvar Jenny Palm 
 
Tror du att Sveriges kommuner kommer kunna uppnå det nationella 202020-målet? 

Ja men jag tycker att, nu har ju inte direkt undersökt det själv men allting man hör 
låter ju väldigt positivt och alla utredningar som jag har sett, så på en aggregerad nivå 
tror jag att vi kommer göra det, även det här energieffektiviseringsmålet. Så jo, men 
jag tror det. 

I vilken grad tror du att det här energieffektiviseringsbidraget har hjälpt att minska 
energiförbrukningen i de kommunala fastigheterna i jämförelse med om det inte hade 
funnits något bidrag? 

Alltså det man har sett och det har man ju sett nu under jättemånga år det är ju det att 
det finns en potential för energieffektivisering i de här fastigheterna och så finns det 
ju då massa hinder som gör att den här inte blir till. Och då tror jag så här att bidrag 
alltid har en positiv verkan genom att dom ger en push åt frågorna. Så att ja, det är 
svårt att veta exakt. Det är alltid svårt att veta om dom inte hade haft det här bidraget, 
skulle man ha gjort samma saker ändå, men i det här fallet så tror jag att det var 
viktigt få igång ett strategiskt arbete och ett tänk i organisationen och det tror jag 
faktiskt att bidraget har hjälpt till med. 

När bidraget kom, vad hoppades du på att det skulle ge för effekter? 

För visst var det det här som kom vid 2010, visst var det så? Och då vet jag, då när vi 
pratade om det, det vi sa då var just det här men tänk om det här åtminstone kunde 
göra att det blir en snackis i organisationerna. Vi har ju jobbat mycket ihop med just 
den här gruppen tidigare och det är så otroligt segt att få igång ett tänk kring energi 
tycker jag, energieffektivisering. Så det vi hoppades på var att man både på ett 
strategiskt ledningsnivå börja prata energifrågor men också nere på golvet tack vare 
att man, alltså för det är alltid nått positiv när man får in pengar och att man då kunde 
se att ja men det här var ju en start iallafall. Och jag tror att det faktiskt, såsom vi 
tänkte kring det då var väl att det skulle vara den stora vinsten, att man blev lite mer 
medveten bara av pengarna i sig. 

Vilken anser du vara den viktigaste förbättring tack vare bidraget? 

Alltså vad jag ser och som sagt var nu är inte det här mitt forskningsområde utan när 
jag jobbar ihop med dom här aktörerna då tycker jag faktiskt att det bidragit till att få 
till en mer strategiskt tänkande kring energifrågor och också lite mer konkreta 
handlingsplaner. Det är klart alla de här organisationerna har ju mål, alltså miljömål, 
vi ska bli hållbara, vi ska bli energieffektivare men sen att komma ner till handling 
där tror jag, eller inbillar jag mig, att det här har fått för nu har man kunnat avsätta 
resurser till någon som har tänkt på hur de här kanske fluffiga målen ska kunna 
genomföras i praktiken så det tror jag att handlingsplanen så att säga skulle kunna 
vara ett viktigt resultat här.       

Kan du se några andra positiva effekter som bidraget har gett förutom just minskning 
energianvändningen? 
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Alltså jag tror att alla de här ger en ökad medvetenhet rent generellt, att man börjat 
tänka på de här frågorna och då kanske man också börjat tänka på ja men hur 
produceras elen vi köper in eller att göra på mest optimala systemperspektiv eller ska 
vi byta till värmepump eller liknande. Jag tror just att man bara börjar tänka kring 
det. 

Tror du att energiarbetet hade sett annorlunda ut om bidraget inte fanns, alltså själva 
arbetet i kommunen? 

Ja, jag tror att då hade man haft svårt, framförallt i våra mindre kommuner, att avsätta 
resurser till mer strategiskt arbete och ta fram de här handlingsplanerna. Och då tror 
jag att det finns risk att goda intentioner förblir goda intentioner och inte genomförs 
för det är ingen som har tid att sätta sig ner och titta på hur det ska göras.    

Vilka energieffektiviseringsåtgärder tycker du att kommunerna bör fokusera på för att 
energieffektivisera sin fastigheter så effektivt som möjligt nu i framtiden? 

Alltså jag tycker att när vi är ute och tittar, vi jobbar ju mycket ihop med våra 
ingenjörer med de här frågorna som är ute och göra sådana energikartläggningar och 
jag är förvånad att det fortfarande är såhär mycket lätta saker kvar i fastigheterna som 
ger ganska snabb återbäring. Tillexempel injusteringar av värme, värmeläckor, 
ventilationssystem, rörelsesensorer och alla sådana här ganska små investeringar. För 
jag förstår att alltså de här organisationerna ligger under ekonomisk press och dom 
inte har de här investeringarna just nu och då gör man den inte, men jag tycker att 
man fortfarande kan se över de här lågt hängande frukterna och titta på payoff tiden 
för det finns fortfarande många åtgärder som har några års payofftid som finns kvar 
att göra. Och sen tycker jag också att fortfarande ett problem att såhär jag vet inte hur 
jag ska uttrycka mig ordentligt, ska vi säga att det är någon som äger fastigheten och 
någon annan som hyr den och då blir det oklart vem som ska stå för kostnaden och 
vem som sen också ska ta hem vinsten från energieffektiviseringsåtgärderna. Bara för 
att det är någon som äger fastigheten och någon som hyr den och så kanske man hyr 
och då kanske man inkluderat el och värme och då blir det oklart. Och sådant tror jag 
också man kunde titta på olika affärsmodeller för. 

Fanns det något du känner att bidraget från Energimyndigheten borde täckt som det inte 
gjorde, det här som var mellan 2010 och 2014? 

Nej jag tror inte jag är tillräckligt bra insatt i hur bidraget såg ut exakt för att kunna 
säga det. Jag har bara en sådan här vag allmän nivå om vad det var för bidrag. 

Vad anser du finns kvar att göra för att kommuner och landsting ska kunna nå 202020 
målet? 

Alltså jag tror som sagt var att det finns fortfarande otrolig mycket, eller det finns så 
stor effektiviseringspotentialen, om vi tittar på vad som är tekniskt möjligt och vad 
som realiseras så har vi ju fortfarande en massa kvar att göra. Och jag tror att det 
handlar mycket om kunskap och man behöver öka kunskapen ute i organisationen 
och få energifrågan som en prioriterad fråga i ledningen. Och sen så tror jag också 
faktiskt att de här organisationerna måste hitta någon investeringstopp alltså där man 
kan lätt få ut femtio tusen för att stoppa in rörelsesensorer eller vad det kan vara som 
då är ganska lite pengar på ett sätt men som man ofta fastnar i för att de där femtio  
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tusen finns inte. Så att om man kan hitta lite smarta sådana lösningar så tror jag dom 
har vunnit mycket. 

Vilka förbättringar skulle du vilja se att man genomförde om det fanns en obegränsad 
ekonomi? 

Jag tycker ju absolut de här plusenergihusen är jätteroliga. Då får man ju lokala 
hållbara lösningar som gör de här aktörerna helt oberoende av ett sådant här 
miljösystem på gott och ont då men det tycker jag är jätteintressant. Och sen skulle 
jag själv om jag hade dom pengarna, det finns ju massa roliga lösningar ute på 
marknaden nu där man gör varje arbetsplats till en egen klimatzon, där man till 
exempel har ett kontor så låter man liksom ventilation och lyse och sådant anpassas 
efter skrivbordsplatsen så att säga och sådana lösningar är ju intressanta eftersom vi 
vet att människor ju efterfrågar olika temperaturer på en arbetsplats då beroende på 
hur aktiv man är. Men det är ju jättedyrt, men det är ju roligt. 

 
Vilka områden inom energieffektiviseringen tycker du att kommuner borde ha satsat mer 
på? 
 

Att göra energieffektiviseringsåtgärder när dom ändå renoverar. Just klimatskal och 
installationer är avgörande för energianvändningen på lång sikt. Så där skulle man 
lägga sin stora kraft och det är bara dumt att göra renoveringar och inte ha in 
energifrågan, men tyvärr händer ju det. 

Har du något övrig att lägga till? 

Nej, men jag tycker att det är en rolig grupp faktiskt som ni tittar på, jag tror den är 
jättesvår att jobba med. För om man tänker kommuner och landsting så har man så 
stressade sjuksköterskor i sin organisation och så vidare och det sista dom hinner 
tänka på är väl energi, så att hur man ska tänka kring den gruppen tycker jag är rätt 
intressant. 
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Intervjusvar Mila Brandt 
 
Tror du att Sveriges kommuner kommer kunna uppnå det nationella 202020-målet för 
energieffektivisering? 
 

Ja alltså målet är ju satt på nationell nivå, så det är ju inte uppdelat per sektor eller per 
aktörsgrupp kan man säga utan det skulle ju liksom nås gemensamt av alla i 
samhället. Jag tycker det är lite svårt att bedöma så för en grupp så som kommuner. 
Och dessutom eftersom det är uttryckt på ett lite komplicerat sätt för att bedöma det 
på kommunal nivå för det är ju så här energiintensitetsmål som relateras till BNP. Så 
det är svårt att översätta direkt till kommunal nivå men kommuner är ju en jätteviktig 
grupp i samhället som ska jobba med energieffektivisering och om man bara ser till 
slutanvändningen av energi, alltså 20 % energieffektivisering så tror jag absolut att 
det går att nå för att göra svaret lite långt och komplicerat. 
 

Tror du att om man då uppnår det här energieffektiviseringsmålet att minska med 20 %, 
kan man med säkerhet veta att det är så då med tanke på osäkerhet i statistik och sådana 
saker? 
 

Det beror också lite på vad man syftar på, för det nationella målet det mäts ju med 
nationell statistik och det är inte osäkra siffror utan det är ju kvalitetssäkrad statistik. 
Men tittar man på de här kommunala siffrorna som är nyckeltal och öppna 
jämförelser och så, som de siffrorna vi har samlat in inom ramen för det här stödet då 
är dom ju som sagt osäkra. Så med det går ju inte veta med säkerhet egentligen om 
kommunerna har uppnått sin del eller vad man ska säga. Nej, det stämmer ju. 
Däremot så, alltså skulle man titta på en enskild kommun, skulle man titta på bara 
Herrljunga då blir det ju ännu mer osäkert men tittar man på alla 290 kommuner så 
tror jag ändå att man kan lita på det hyfsat, sådär. Aggregerat kanske fel och bristerna 
tar ut varandra får vi hoppas åt varsitt håll, men det går ju inte säga helt. Men det 
finns som sagt inget så här riktigt krav på just kommunerna att dom ska uppnå 20 % 
heller utan det är mer att dom ska vara en del i det stora liksom i alla aktörer i 
samhället. 

 
När ni började dela ut det här bidraget för energieffektiviseringsstöd, EES, vad hade ni 
för förhoppningar att det skulle ge? 
 

Dels var ju förhoppningarna så klart att nå en hög energieffektivisering, i både 
lokaler, bostäder och transporter och vi visste ju att många kommuner hade jobbat 
med lokaler och bostäder innan men att det var lite mer svajigare på transportsidan. 
Så det var bra att alla de delarna ingick. Men kanske ännu mer förhoppning var väl 
att man skulle bygga upp en kompetens och en kapacitet kan man säga när det gäller 
energieffektiviseringsfrågor och att man under de här 5 åren om man inte hade insett 
det innan att det här var liksom viktigt och nyttigt arbete som lönar sig och att man 
själv ville fortsätta då efter perioden var slut. Man vet ju att det finns en ytterligare 
stor potential att fortsätta jobba i kommuner så att det här stödet liksom skulle ha gett 
förutsättningar att fortsätta plocka hem den här potentialen och spara energi, klimat 
och pengar, även nu när pengarna inte finns längre. 
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I vilket utsträckning tycker ni att det här utfallet av bidraget har uppfyllt era 
förväntningar? 

I stort kan man absolut säga att det har uppnått förväntningarna. Det har ju lett till bra 
besparingar av energi och skattepengar, det är väl i alla fall 1,5 miljard kronor årligen 
motsvara den här besparingen av energikostnader som kommuner har gjort under den 
här perioden, 8 % energieffektivisering i byggnader. Och sen så har vi också gjort 
utredningar och undersökningar som då har visat att på aggregerad nationell nivå har 
det lätt till ökad kunskap och ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt och en 
mer strukturerad uppföljning och fokus på uppföljning. Och det finns ju de här även 
om som sagt det är osäkra siffror den här data vi har samlat in så fanns det ju inte alls 
några jämförelser på energiområdet från början och det finns ju ändå nu.  Så i stort 
har det uppnått våra förväntningar sen finns det så klart enstaka kommuner och 
landsting av de här som inte levt upp till förväntningarna av olika skäl, man kanske 
har haft, ja det finns en rad anledningar. Men i stort så är vi nöjda med programmet. 
 

Hur tror du att arbetet för att minska energianvändningen i de kommunala fastigheterna 
kommer att förändras nu när inte bidraget finns längre? 
 

Ja alltså det ser väl också ut, det är svårt att ge ett svar för alla kommuner. En del låg 
bra till redan innan det här stödet infördes och där finns det ju ingen anledning för 
dom att inte fortsätta med arbetet, dom var ju redan igång. Många landsting låg ju bra 
fram och många kommuner också och sen finns det någon sorts mittgrupp som har 
ändå förbättrat arbetet väldigt mycket under de här 5 åren och har bra förutsättningar 
att fortsätta, alltså det finns säkert enstaka tjänstemän som har tyckt att det här var en 
viktig fråga i alla organisationer men som ändå har fått med sig politiken och liksom 
fått ett bredare gehör för energieffektiviseringsfrågorna. Och sen så finns det dom 
kommunerna där jag är säker på att det här arbetet kommer avstanna för att den här 
tjänsten försvinner och man liksom inte har tid eller råd att prioritera det här. Man gör 
säkert någonting men inte i samma takt som innan. Så det finns nog alla läger där om 
man säger. 
 

Hur arbetar ni vidare för att kommuner och landsting ska uppnå dom nationella 2020 
målen för energieffektiviseringen? 
 

Dels så har vi lite nya pengar för det här arbetet, det här förra stödet var ju 100 
miljoner per år för 5 år bara för kommuner. Nu har vi ett anslag på 25 miljoner per år, 
men det är både för kommuner, landsting, länsstyrelser och energikontor så det blir 
inte alls lika mycket pengar per kommun. Det är inget så att alla får ett stöd utan där 
får man söka mer för olika projekt. Men det har man möjlighet att göra, sen har vi 
också försökt jobba mycket med att samla in resultat och goda exempel från det här 
genomförda programmet så vi kan sprida goda exempel och hoppas helt enkelt att 
kommuner vill ta till sig dom och genomföra dom utan vårt stöd. Men sen har vi ju 
också ett stöd både ekonomiskt stöd och liksom delråd och samverkan med både 
länsstyrelsen och energikontor som i sin tur har i uppgift att stödja kommuner. Det 
finns ju från den regionala nivån, finns det ju också stöd till kommuner och landsting. 
 

Hur skulle du, om du nu i efterhand skulle fått vara med och utformat bidraget kanske 
annorlunda eller på något sätt, finns det något du ser nu i efterhand kunde ha maximerat 
utfallet? 
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Ja det man kan säga där är ju att det är inte myndigheter i grunden som utformar dom 
här stöden och bidraget utan det är ju riksdag och regering som fattar beslut om vilka 
stöd som ska finnas faktiskt och utformar förordningarna. Så egentligen både den här 
frågan om förväntningar och hur det utformats så är det ju riksdag, regering och 
departement som har beslutat. Så även om vi kanske också kan ha förhoppningar och 
tankar om det här men så dels kan man säga att på ett sätt kunde det här ha 
behovsanpassats ännu mer. Nu var ju fördelningarna med antal invånare men en 
kommun med ett visst spann på invånarantal kan ju ha jätte olika behov ändå. Så det 
går ju behovsanpassa mer samtidigt som det är någon slags balansgång hur mycket 
administration man ska lägga på det eller vad jag ska säga och hur hårt man ska styra 
också. Egentligen hade det på ett sätt varit bra om vi hade gått ut med ännu tydligare 
krav på hur man skulle få fram en strategi och hur den skulle utformas och förankras 
till exempel hur man skulle samverka med dom kommunala bostadsbolagen och 
energibolagen men samtidigt det är också en balansgång. För att för mycket regler 
och krav från staten gör ju att varje kommun inte kan ta tillvara på sina speciella 
förutsättningar och behov. Samtidigt som en del också efterfrågar den där styrningen. 
Men vi hade kunnat haft kanske inte tydligare krav men tydligare riktlinjer hur vi ser 
att man utformar en bra energieffektiviserings strategi, och framför allt hur man 
jobbar tillsammans med kommunala bostadsbolag, för dom har ju också en jätteviktig 
roll i det här arbetet. 
 

Vilka åtgärder tycker du att kommuner bör fokusera på för att energieffektivisera i sina 
fastigheter? Finns det några specifika grejor du tycker man borda ha gjort eller borde 
göra? 
 

Ja dels finns det ju en jätteutmaning i renovering av miljonprogrammet, en stor 
potential i de kommunala bostadsbolagen. När man ändå ska renovera dom att man 
verkligen satsar på energieffektiva lösningar samtidigt sen finns det en stor potential i 
daglig löpande drift också alltså drift optimering om man säger. Sådant som inte 
kostar så mycket pengar utan mer handlar om rutiner och löpande arbete då. Och sen 
inom transportområdet så finns det väldigt mycket att göra inom hemtjänsten med 
både rutt-optimering, mer energieffektiva fordon och så vidare. Belysningsområdet 
finns det också stor potential. Så det är i alla fall några av dom områdena vi ser är 
viktiga. 
 

Har du något annat som du känner att du vill tillägga? 
 

Alltså vi ser ju att det är synd att vi inte har fler ekonomiska stöd eller program för 
kommuner just nu på ett sätt för att de är ju som sagt en jätteviktig aktör och dom har 
ju en väldigt stor rådighet både som fastighetsägare och alltså i offentlig upphandling 
finns en jättestor potential också så det är väl också ett viktigt område inte bara 
kopplad till fastigheter och tjänster och så vidare. Inom samhällsplanering kan 
kommuner också göra mycket med fysisk planeringen, hur man ändå planerar för 
förnybara energier, energieffektivisering och sådant. Från mitt håll skulle jag vilja se 
att vi hade ytterligare samarbeten med kommuner, men vi får väl se vad som kommer 
för styrmedel och program framöver. 
 

Jag kom bara på här en liten fråga till, vi har pratat lite med en forskare och med 
kommunen vi samarbetar med, och dom säger att det är ibland lite svårt att härröra, alltså 
dom har ju gjort en vinst i sina fastigheter, alltså att dom blivit effektivare men det är  
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svårt att veta hur mycket man kan härröra till det här bidraget? Hur tänker man kring det, 
hur mycket kan man liksom, hur kan man tänka i den frågan? 

 
Nej men det är ju nästan omöjligt skulle jag säga för det är ju liksom alla styrmedel 
finns ju i någon slags större kontext. Det finns ju många styrmedel samtidigt som 
staten och så finns det ju många egna ambitioner och viljor hos kommunerna, alltså 
som sagt många skulle ju ändå gjort ett bra arbete oavsett vår inblandning och det är 
ju det som är så svårt när man ska försöka se hur kostnadseffektivt då det här 
styrmedlet, liksom vad fick vi ut av det? Vad var verkligen utfallet utav våra pengar 
eller statens pengar eller så. Det är ju nästan omöjligt, men det man kan se är ju som 
sagt att många ändå, man gör en mer kvalitativ uppföljning eller intervjuer och 
enkäter och så säger ändå många att det blir mycket mer fokus på 
energieffektiviseringsarbetet. Och eftersom det är pengar som kommer från staten 
och vi har ställt krav på uppföljning och så vidare har det blivit en fråga som lyfts 
liksom på chefsnivå och politisk nivå. Så på så sätt tror jag att det har stor betydelse. 
Det ser vi egentligen i andra statliga stöd i industrin tillexempel, PSC hade vi 
programmet elintensiv industri och där fick industrin en skattelättnad om dom var 
med i det här programmet och där såg man också att det blir egentligen i efterhand 
den här ekonomiska bidraget var inte det största utan det var verkligen, energifrågan 
kom in i ledningsgrupperna. Så man får nog titta på statliga styrmedel både utifrån, 
på något sätt, pengarna och utifrån att det blir på något sätt fokus på frågorna att dom 
får mandat att jobba med frågan. Men som sagt det är ju väldigt svårt, additionalitet 
heter det på ett fint nationalekonomiskt språk. Att se liksom styrmedlets 
additionalitet, som sagt just det här har bidragit med. Och som ni säger så är det ju 
ändå osäkerheter i statistiken och så det är, ja. 
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Intervjusvar Roger Karlin & Ulf Wedin 

Hur arbetar ni med energifrågor i era fastigheter? 
 

Roger Karlin: Så som vi jobbar med energifrågorna är ju med EPC:n då som vi gjort, 
och jag sitter ju då dagligen och tittar på om fastigheter vi uppkopplat och för där har 
vi bytt fläktar, vi har tilläggs isolerat i de här lokalerna så där har vi ju dragit ner. 
Men jag sitter ju också och trimmar och ser till att vi håller nere energiförbrukningen. 
Att inte ventilationen går för länge, om det är lov till exempel att jag stänger av. Sen 
de andra fastigheterna som vi har kvar där håller vi på och tittar nu på att göra EPC 
även på de och koppla upp alltså. Men här ligger det ett politiskt beslut än så länge vi 
har ju inte kommit, det har vi inte fått igenom. 
 
Ulf Wedin: Nej men vi har ju en del saker som är generella och det är så fort vi gör 
någonting egentligen och ska byta ut någon ljuskällor och sådant så tittar vi alltid på 
LED exempelvis så att vi får ner energiförbrukningen där. Och vi tittat alltid på det 
energisnålaste slaget när vi tittar på om vi ska byta värmekällor och så. Så att den 
ligger, det är nästan som ett övergripande mantra över det vi gör, det är att spara 
energi och det är ju EPC:n som ligger till grund för det för det har fått den 
förändringen, om man säger så, förut var det ju kanske bara pris som styrde men nu 
spelar miljön in ganska mycket med det här med energibesparingen. 
 
Roger Karlin: Det är som med renoveringen på Altorp nu så gick vi in och kollade på 
dom gamla fläktmotorerna och då satte vi in sådana här EC motorer, sådana här 
snåldrivna ger otroligt mycket i energiförbrukningen. 

Har ni i Herrljunga kommun några andra mål utöver dom nationella målen som finns i 
Sverige för er energieffektivisering? Det finns ju det här med att man ska minska med 20 
procent? Har ni liksom satt några egna mål? 
 

Ulf Wedin: Ja vi hade, vi satte ju upp mål då att vi skulle vara en fossilfri förbränning 
som första energislag och det gör ju liksom att vi har gjort det. Så vi har ju tagit bort 
nästan all oljeeldning idag. Vi har bara, vi har två stycken som är oljeenergi då och 
det är dom som spets, vi har ingenting som drivs av olja kontinuerligt. 
 
Roger Karlin: Och sen har ju politikerna satt ett mål också, vi på fastighet har ju att vi 
ska minska per kvadratmeter energin eller kilowatt vi räknar ut här då, att så många 
kilowatt per kvadratmeter. Så det vill dom ju att vi ska sätta upp ett mål varje år och 
minska med de då. 

 
Vilka områden inom energieffektiviseringen har ni satsat mest på? (Alltså är det 
lamporna, pratade ni om bland annat, tilläggsisoleringar?) 

Roger Karlin: Det mesta som är, det är egentligen kan man säga att vi har kopplat 
upp oss och kan styra fastigheterna och det tycker jag mig se under det här gångna 
året, att när vi väl gjorde uppkopplingar att den fastighet som vi faktiskt sparade mest 
i det var den som var nyast. Det var vårt gymnasium. Grejen var det att ibland går 
kanske någon och handställer något eller det kan vara någon ventil som är trasig. 
Fastighetsskötaren ser inte det utan det står och går, fläkttiderna det gick dygnet runt 
och ingen hade sett att det liksom behövde stängas av framåt sjutiden. Och det är där  
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vi har gjort den mesta besparingen, så jag skulle vilja säga att uppkoppling och att 
kunna se det som händer i fastigheten det är jätteviktigt. Och det är den största delen 
och sen är det ju lysrören som vi har bytt, man har tilläggs isolerat några äldre 
fastigheter där man gått in och sprutat in lösull i taken. Och så bytt då fläktmotorer i 
många skolor till sådana här EC motorer. 

Finns det nått som ni känner att man skulle kunnat satsa mer på? Nått som man inte har 
gjort? 

Ulf Wedin: Ja, vi skulle kunnat satsa mer på värmepumpar istället för fjärrvärme. 
Fjärrvärme är ju dyrt som sjutton, eller inte som sjutton men det är dyrt. Och då i vår 
utredning som vi gjorde kunde vi se då att det exempelvis den stora skolan som vi har 
där hade man kunnat sätta in värmepumpar istället för den fjärrvärmen men det var 
politiskt att man valde fjärrvärme istället, och då la man ju ner det då. Det var 
Altorpskolan. 

Det fanns ju några punkter vad man kunde välja på att göra för det här 
energieffektiviseringsstödet vet ni vilka grejer ni har gjort? 

Ulf Wedin: Ja det var ju, vi har ju gjort så mycket. Så att det fanns ju chansen att 
täcka in det här bidraget på flera olika delar. Så att vi gjorde ju mer egentligen än vad 
bidraget ger och så, det var inga problem med att fylla det. Eftersom att vi gjorde ett 
så pass stort jobb som vi gjorde då. Jag tror att vi har fyllt alla utav dom punkterna 
då. 
 

Kan ni se någon förändring som har skett genom det här bidraget, alltså i ert arbete i er 
organisation? 

Ulf Wedin: Ja det kan vi göra på grund av att jag tror aldrig detta hade blivit 
genomfört från början om inte bidraget hade funnits för det var en drivmotor i början 
att få ta del av det. Sen när man hade facit i hand så kan man ju säga att med eller 
utan bidraget så är det en jättebra affär, men för att det överhuvudtaget skulle komma 
i fråga i början så var bidraget väldigt drivande. 

 
Har ni haft några svårigheter med hur man ska hantera bidraget med så här, var det några 
svårigheter som fanns innan och efter och under tiden? 

Ulf Wedin: Nej, vi visste ju ungefär hur mycket vi kunde få i bidrag och vi hade ju 
med det i vår kalkyl att vi skulle få det, för att få det att rulla då och genomföra det. 
Så det har hängt med hela tiden, men det har hängt med mer eller mindre som en 
summa för att vi visste ju att genomför vi dom här åtgärderna så kommer vi fylla 
kraven för det.   
 

Då när bidraget kom, vad hoppades man på då från kommunens sida? 

Ulf Wedin: Alltså vi gjorde ju en, vi har gjort det här i flera omgångar och vi landade 
ju in till sist då på en investering på 12,5 miljon. Eller med allting då 13,7 miljoner. 
Det första förslaget som var det låg ju på 25 miljoner knappt och det tog man inte för 
att man tyckte att det var en alldeles för stor investering och man hade ju inte facit i 
hand heller och det var ju, man ville att det skulle ligga där någonstans där det  
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hamnade då. Så att då ville man att vi skulle banta det då och så gjorde vi det. I 
början var vi ju väldigt på och skulle göra så mycket som möjligt från vår sida då 
men sen blev det ju ett politiskt beslut på vilken nivå vi skulle hamna på. 

Roger Karlin: Och det var ju värmepumparna som var den stora kostnaden just i 
Altorp, de fick vi plocka bort då och främja fjärrvärme. 

 
I vilken grad tror ni att bidraget har hjälpt till att minska energiförbrukningen i era 
fastigheter? I jämförelse med om det inte fanns något bidrag? 

Ulf Wedin: Jag är inte helt säker på att man hade genomfört EPC:n om inte bidraget 
hade funnits och i så fall är det ju av avgörande betydelse. 

Kan ni se några andra positiva effekter som bidraget har gett som inte handlar om att 
minska energianvändningen? 

Ulf Wedin: Ja det kan vi väl göra. Vi har fått en mycket större medvetenhet om 
energi, inte bara vi utan även vår fastighetsskötare organisation. Våra brukare har 
också fått en bra syn på det. Så att det har smittat av sig i hela organisationen tycker 
jag. Sen kan man ju alltid ha gjort mer naturligtvis, men det kan man väl se att det är 
en positiv effekt och man har fått en större insikt i att spara energi. Det är en stor 
avgörande grej också det att vi ser när det händer, då kan vi återställa och justerar det 
direkt vi ser det inte när vi får elräkningen utan vi ser det när det händer.  Det är 
betydande för det spara vi mycket pengar på. 
 
Roger Karlin: Och vinsten är ju också i det hela är ju att klimatet i fastigheten blir så 
mycket bättre. Det blir ett jämt klimat. Förr hade man ju inte koll på det. 

Ulf Wedin: Vi får inte alls dom klagomålen längre, vad det gäller att det är kalla eller 
dragiga lokaler eller att det är för varmt eller för kallt. Vi har ju ett system som håller 
koll på det nu och det larmar ju också om det blir avvikelser. Det är vinsten i det hela. 

Tror ni att ni kommer att nå 202020- målen i era fastigheter? Att ni kommer minska med 
20 procent till 2020 från 2008? 

Ulf Wedin: Ja, jag skulle tro det. 

Roger Karlin: Ja det skulle jag tro, vi är på en väldigt god väg 

Vad tror ni att det finns kvar att göra för att man ska kunna uppnå det här 202020- 
målen? 

Ulf Wedin: Ja får vi genomfört EPC på dom andra tre enheter då har vi ju gjort 
egentligen vad man kan begära när det gäller att ha koll på våra kostnader, att ha koll 
på vår energiförbrukning. Sen kan man ju alltid investera i mer. Men efter någon 
inventering i det vi har gjort så dom investeringarna vi gör efter detta sparar mycket 
mindre i förhållande till vad man får satsa så att men ska ju ha, det ska ju liksom vara 
värde på den satsade kronan och jag tror att där är det, det energipriset har vi inte än. 
Det är ju det som kommer styra det i slutänden. 
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Roger Karlin: Det svåra är ju att spara lika mycket energi i ett äldreboende, som man 
gör på en skola. En skola stänger ju över hela sommarlovet, de har lov, det gör ju 
aldrig äldreboendet. Det går ju hela året runt och kan inte dra ner på något. 

Ulf Wedin: Sen ska det alltid vara varmare i en förskola och ett äldreboende. De tre 
fastigheterna som är kvar är äldreboendena.   

Hur tror ni att ni hade arbetat med energin om inte bidraget hade funnits? Nu pratar vi ju 
om de här med EPC, hur tror ni att man hade arbetat annars om inte bidraget hade 
funnits? 

Roger Karlin: Jag tror man hade försökt koppla upp men man hade ju inte fått den 
besparingseffekten. För man hade ju inte kunnat satsa så mycket på alla fastigheter på 
en gång utan man hade gjort kanske någon lite här och lite där och då hade man inte 
sett den effekten tror jag. 

Ulf Wedin: Jag tror man hade hamnat i någon form av styrning av det här tack vare 
att man fått sådan kvalitetsförsämring på driften så att man hade blitt tvingad in i det. 
Och man hade fått en organisation som hade sprungit runt och släckt bränder hela 
tiden, i stället för att driva underhåll. 

Hur ser ni, nu när man inte längre får det här bidraget, hur ser planen ut framöver? Vad 
ska ni göra för att fortsätta minska? 

Roger Karlin: Det är dom äldreboendena som är kvar. Det förslaget ligger hos 
politikerna nu, vi har ju ett färdigt förslag och koppla upp resten. 

Ulf Wedin: Vi har också, vi jobbar också för att vi ska få någon form av 
solcellsanläggning. Och där har vi lagt ett förslag som just nu ligger på is men som 
säkert kommer att tas upp i framtid här och där har vi ett förslag på hur man kan göra 

Som en kommun måste man ju ha med sig politikerna, det funkar ju inte annars. Hur ser 
nämnden och kommunfullmäktiges vilja ut i att arbeta med det här? 

Ulf Wedin: Allting grundar sig i kronor och ören och det gäller att kunna tala för sin 
sak och kunna visa att man gör en besparing. Sen är det ju med EPC:n såhär att det är 
för bra för att vara sant och då är det inte sant oftast, men det är det i det här fallet. 
Och då är det så att om du kan investera pengar i att bespara energi och den 
besparingen täcker hela investeringen då finns det ingen anledning att inte göra det. 
För jag menar istället för att betala elräkningen så höjer du värdet på ditt 
fastighetsbestånd, det är ju vad det handlar om. Och det är ju EPC i ett nötskal. 

Roger Karlin: Jag tror att politikerna är ju ändå positiva för dom har ju facit vi har ju 
gjort ena halvan och det tycker dom ju är fantastiskt bra. Men sen har dom ju inte 
bara denna investering att titta på dom har ju massa annat att ta hänsyn till som har 
kommit politiskt sätt till att det är lite svårt att investera nu. 

Har energiarbetet i er organisation förändrats nu när bidraget inte delas ut? Har ni sett 
någon skillnad sedan när det slutade 2014? 

Ulf Wedin: Inte som bidraget har någon betydelse för, nej.  
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Tycker ni att det bidraget som ni fick, att det var liksom tillräckligt och täckte det som 
behövdes göras eller tycker ni att fattades något eller fattades någon del i det? 

Ulf Wedin: Alltså som tjänsteman i en politisk organisation eller kommun så vill man 
ju alltid ha mer men vi har ju genomfört EPC:n och det var ju i mångt och mycket 
tack vare det här bidraget. Man får säga att man är rätt nöjd med resultatet tycker jag. 

Om ni hade obegränsade ekonomi vad finns det för förbättringar som ni skulle vilja se 
om man liksom fick drömma? Vad skulle man kunna göra? 

Roger Karlin: Skulle man bara rakt av sådär så är det ju mer väldigt många gamla 
aggregat som vi ändå har byggt ut som är kanske i dåligt skick, det är lite små 
kanaler. Det går inte att liksom plocka in mer folk i fastigheten på grund av, men det 
finns en begränsning. Jag skulle vilja att vi satsade mer på värmepumpar. 

Ulf: Vi skulle säkert kunna bytt ut ett antal mer fönster. En del väggar skulle tilläggs 
isoleras kan jag tänka mig. Men framför allt det ligger nog där med fönstren. Vi är 
ganska bra uppdaterade nu. 

Roger Karlin: Ja, det har hänt mycket. 

Om vi säger att man skulle bygga nytt då vad skulle ni vilja se att man gjorde om man 
verkligen fick? 

Roger Karlin: Vi har ju byggt, Ugglan tycker jag blev bra lite så här golvvärme och 
lite sådana här grejer. 

Ulf: Ja vi bygger ju nytt hela tiden och vi försöker ju, alltså idag har man ju även 
skärpt reglerna och kraven för vad en byggnad ska ge ifrån sig, energi. Och dom 
kraven är ju ganska tuffa ändå. Så att det är ju utefter det vi bygger och sen har vi ju 
med oss hela det här systemet att få tillräckligt med isolering och få bra fönster, 
kanske inte så mycket instrålning och så vidare. Vi har med oss hela tänket med 
detta. Men det är alltid i slutändan en budget som man har att hålla sig till och där går 
en gräns där man får kompromissa. 

Roger Karlin: Jag tänker fritt så här som ni sa, så är det mycket med solceller också, 
plocka på taken. Det är ett intressant område. 
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Intervjusvar Eva Nordén 
 
Hur arbetar ni med Energifrågor i era fastigheter? 

Då har vi ju, som ni vet, det här energisparprojektet som vi håller på med, EPC 
projektet tillsammans med Simens. Där vi går in och tittar på varje fastighet, där de 
räknar ut och gör förslag på åtgärder som vi kan göra för att minska 
energianvändningen. Sen vid varje nybyggnation eller vid ombyggnationer eller när 
vi gör renoveringar så ser vi till att använda saker som gynnar energieffekten i 
fastigheten. Så om vi byter fönster så ser vi till att det blir treglasfönster och att det 
blir hållbart, så att vi inte sätter in någonting annat. Och isolerar på rätt sätt och ser 
till att tilläggsisolera när vi gör ombyggnationer och så. 

Nu när ni inte får det här bidraget längre, hur ser planen ut för att fortsätta att 
energieffektivisera i era fastigheter på egen hand? 

Ja och det fortsätter vi med. Vi går in i ett till EPC projekt nu, eller en förlängning av 
det som vi har hållit på med. Där vi investerar med egna medel helt enkelt för att 
fortsätta och vi ser att det får en bra avkastning så vi kommer att fortsätta med dom 
fastigheter som vi inte har gjort. Och vi har tecknat ett nytt kontrakt med Simens, så 
vi fortsätter och gör på alla andra fastigheter som vi inte har gått in och tittat på och 
kopplar upp dom i programmet och tittar var vi ska tilläggsisolera och vad vi kan 
göra för vattenbesparande åtgärder och så vidare. Så vi kommer fortsätta precis som 
förut men med egna investeringsmedel.  

Det finns ju ett mål att man ska minska energianvändningen med 20 % till 2020, vad 
tänker du att ni har kvar att göra för att nå dit? 

Ja vi har några fastigheter kvar som inte är så bra och det är de som vi tittar på nu då i 
det här nya projektet som vi gör. Vi kommer att tilläggsisolera, vi kommer att byta ut 
en hel del fläktar och motorer i ventilationen för att minska energianvändningen. Och 
så fort vi gör en åtgärd i fastigheten, en underhållsåtgärd eller om vi ska bygga om 
för verksamhetens skull så kommer vi att fortsätta titta på det här, att sätta in 
energisparande åtgärder. 

Om man kollar på er organisation, hur tycker du att den har förändrats i och med 
bidraget? 

Jo den har ju förändrats. I och med att vi satte igång med energisparprojektet så fick 
vi ju också tillsatt en tekniker då, Roger som ni vet, som är driftledare. Och hade vi 
inte gått in i ett sådant här projekt och satt igång med dom här pengarna så hade vi 
nog inte anställt en tekniker som faktiskt nu gör väldigt väldigt mycket nytta och som 
är jättevärdefull för hela organisationen, för att vi ska kunna minska 
energianvändningen. Så att det har förändrats på det viset att vi har kunnat tillsätta 
och förändra organisationen och höjt kompetensen helt enkelt.  

Ser ni skillnad i energiarbete då också, hur man hanterar energifrågorna? 

Ja vi har mycket mycket bättre kontroll idag och vi har mycket bättre att vi kan styra 
allting i och med att vi har kopplat upp fastigheterna och kan se i realtid hur det ser 
ut.  
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Eftersom att kommun så klart är en politisk verksamhet också hur ser nämnden och 
kommunfullmäktiges vilja ut att fortsätta med det här arbetet? 

De är väldigt positiva efter det första EPC projektet som vi gjorde så redovisade vi 
resultaten och dom var väldigt positiva eftersom det gått väldigt bra för oss. Så att på 
deras initiativ så blev det ju att vi kunde fortsätta. De tyckte att vi skulle fortsätta på 
dom fastigheterna som vi inte har gjort någonting med. Så de är positiva och dom har 
satt upp nya energimål som vi ska försöka att klara av nu då, till tre år framåt. Så de 
visar tydligt att vi ska minska energianvändningen. Så de är positiva och de har satt 
nya mål för oss. 

Om man hade haft en obegränsad ekonomi, vad hade du sett att man hade behövt eller 
velat göra i framtiden så? Vilka förbättringar skulle du vilja se? 

Eftersom vårt fastighetsbestånd är ganska gammalt, vi har väldigt mycket gamla hus, 
där jag ser att vi behöver tilläggsisolera och vi behöver byta fönster och vi behöver se 
över värmesystem och vi behöver se över ventilationssystem.  

Är det även i fastigheter då som redan har ingått i programmet? 

Ja även i fastigheter som har ingått kan vi göra ännu mer besparingar i, det kan vi 
göra. Så att jag skulle ju då vilja kolla på fastighet för fastighet och gå igenom och så 
göra dom här sakerna som vi inte har haft med i projektet och det är bland annat då 
tilläggsisolering och det är ytterväggar och tak och även fönster. Fönsterna har ju en 
viss betydelse, alltså det blir ju en ganska stor investering också när man byter 
fönster, det blir ju inte lika hög avkastning på det men jag ser ändå på längden så är 
det dom bitarna som jag skulle vilja gå in och göra ännu mer av.  

Har du något annat du vill lägga till?  

      Nej jag tror inte det. Jag tror att ni har fått väldigt mycket information från Roger av 
det som ni behöver ha och jag tycker verkligen att det är jättekul att ni gör det här 
projektet. För de här energibesparande åtgärder som vi gör i våra fastigheter, det är 
sådana frågor som är aktuella idag som vi på tjänstemannasidan vill jobba mycket 
mycket mer med. Och jag tror att det ligger liksom i tiden att man gör det. 
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1,5 miljarder mindre i energikostnader

Senast ändrad: 2015-12-02 14:22 

1,5 miljarder kronor. Så mycket har kommuner och landsting minskat sina årliga 
energikostnader för lokaler och bostäder på fem år.

– Kommuner och landsting gör fortsatta framsteg i sin energieffektivisering. De senaste fem åren har de minskat
energiåtgången i sina lokaler och bostäder med åtta procent. Det är bra både för ekonomin och klimatet, säger Gunilla 
Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

– Energieffektiviseringens positiva trend håller i sig och det finns utrymme för fortsatta förbättringar. Studier visar att
energiåtgången i kommuners och landstings byggnader borde kunna minska med uppåt 30 procent de närmaste 20 åren, 
säger Anita Aspegren, chef för energieffektiviseringsavdelningen vid Energimyndigheten.

– Mellan 2010 och 2014 har Energimyndigheten delat ut ekonomiskt stöd till drygt 270 kommuner och 20 landsting för
strategiskt arbete med energieffektivisering. Det har varit ett viktigt bidrag, säger Anita Aspegren.

Energieffektivisering är ett av flera ämnen som nu diskuteras på klimatmötet i Paris.

– Det är viktigt med effektivare energianvändning för att minska utsläppen och för att hålla klimatförändringarna under
två grader. Representanter från svenska kommuner, landsting och regioner är med på klimatmötet och delar med sig av 
goda exempel. Framstegen som görs här kan förhoppningsvis bidra till ett mer effektivt arbete internationellt, säger 
Gunilla Glasare.

Jämförelserna från SKL och Energimyndigheten visar samtidigt att det finns stora skillnader i hur långt kommuner och 
landsting kommit i sin energieffektivisering. De kan använda jämförelserna för att lära av varandra och utveckla sitt 
eget arbete.

Fakta
Kommunernas och landstingens energikostnader för bostäder och lokaler var i fjol knappt 20 miljarder kronor. 
Korrigerat för att 2014 var ett mycket varmt år använde de kommunala bostäderna i genomsnitt 148 kilowattimmar per 
kvadratmeter (kWh/m2), exklusive hushållsel. För de kommunala lokalerna var siffran 185 kWh/m2, och för 
landstingens lokaler 217 kWh/m2, inklusive verksamhetsel.

Energiåtgången i byggnader minskas på flera sätt. Till exempel förbättras byggnaders ytterhölje genom fönsterbyten och 
tilläggsisolering av vindar och fasader. Ett annat exempel är att styrningen av ventilation och värme förbättras.

För mer information:
SKL: Andreas Hagnell, handläggare, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 66, 
andreas....@skl.se

Energimyndigheten: Åke Axenbom, handläggare, avdelningen för energieffektivisering, tfn: 016-544 20 10, 
ake.ax...@energimyndigheten.se

Skapad: 2015-12-01 15:47
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Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner 
och landsting

Senast ändrad: 2015-10-21 12:59 

Under perioden 2010-2014 kunde alla kommuner och landsting söka ett 
energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten.

Stödet var ett ekonomiskt stöd motsvarande en halvtidtjänst som kommuner och lnadsting kunde söka för strategiskt 
arbete med energieffektivisering i den egna organisationen.

Bakgrunden till stödet var EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att 
energieffektivisera.

Programperioden är avslutad och alla kommuner och landsting slutrapporterade till Energimyndigheten den 31 mars 
2015.

Energianvändnigen har minskat och förnybar energi ökat
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, publicerade under 2014 en rapport som  presenterar indikatorer för 
energianvändningen i egna lokaler och transporter för kommuner, landsting och regioner. Uppgifterna som ligger till 
grund för rapporten har rapporterats in till Energimyndigheten av de allra flesta kommuner och landsting under 2011-
2014.

Indikatorerna visar på en minskad energianvändning i både bostäder och lokaler och en kraftigt ökad användning av 
förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Läs mer i rapporten till höger på sidan.

Skapad: 2015-05-05 12:50
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Oljepannor

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/erbecos/public_html/modules/mod_rokstories/helper.php on line 
405

Om Oljepannor 
Att värma ditt hus med olja är ett förhållandevis bekvämt uppvärmningssätt eftersom det kräver liten arbetsinsats. Det är 
dock dyrt. En modern oljepanna utnyttjar och omvandlar 80–85 procent av råvarans energi till användbar värme. Hos en 
gammal panna kan pannverkningsgraden i sämsta fall vara lägre än 50 procent.

Brännarens funktion och pannans konvektion – överföringen av förbränningsgasernas värme till pannvattnet – är viktiga 
delar. För att pannan ska bibehålla sin verkningsgrad är det viktigt att pannan sotas och får en årlig service där man bland 
annat mäter den så kallade förbränningsverkningsgraden.

En modern oljebrännare har en förbränningsverkningsgrad på upp till 98 procent.

Källa: energimyndigheten.se

CTC 1200 - Family
 CTC 1200 för olja/gas och el är en vidareutveckling 

av Sveriges mest sålda panna, CTC 1100. Den har 
mycket hög verkningsgrad, är enkel att placera och 
installera. Om man väljer en CTC 1200 sparar man 
pengar redan från första dagen. 

Mer information

Huvudmeny

Startsidan

Om företaget

ROT-avdrag

Samarbetspatners

Kontakta oss

Våra produkter

Bergvärmepumpar

Luft/Vatten-värmepump

Frånluftsvärmepumpar

Elpannor

Varmvattenberedare

Vedpannor

Oljepannor

CTC 1200

Oljebrännare

©2010,  ERBECO Värmeteknik AB |   www.erbeco.se  |   Al la rät t igheter  reserverade

Till toppen av sidan
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FÖRVALTNINGAR I KARLSTADS KOMMUN

Karlstads kommun har nio 
olika förvaltningar
Det är medarbetarna på kommunens förvaltningar som utför 
arbetet som politikerna fattat beslut om. Förvaltningarna är 
liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, 
verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. 
Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja 
ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens 
mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram 
information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning har en 
politisk nämnd över sig i hierarkin.

Karlstads kommun har cirka 7 500 anställda fördelade på nio förvaltningar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Kommunledningskontoret

Kultur- och fritidsförvaltningen

Miljöförvaltningen

Page 1 of 2Karlstads kommun har nio olika förvaltningar
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

15 april 2015Uppdaterad den 
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Startsida > Miljö & klimat > Klimat och energi > Energi-och klimatsamordning > 
Energieffektiviseringsstödet

Energieffektiviseringsstödet   
Länsstyrelsen samordnar och stödjer kommuner och landsting i deras arbete med 
framtagandet och genomdrivandet av strategier för effektivare energianvändning. 
Energieffektiviseringsstödet (EES) ingick i ett nationellt program som uppgick till 99 
miljoner kronor om året för kommuner och landsting att söka. Programmet är nu 
avslutat och utvärderas. 

Energieffektiveringsstödet fanns att söka hos Energimyndigheten från 2010-2014 för kommuner 
och landsting som åtog sig att arbeta aktivt med energieffektivisering. 

De som har sökt stödet åtog sig att bland annat att:  

• fastställa en strategi för energieffektivisering samt aktivt arbeta för att genomföra denna.
Strategin ska innefatta en nulägesanalys, mål och en handlingsplan

• genomföra minst två av de sex åtgärder som beskrivs i bilaga VI till EU:s
energitjänstedirektiv. Det innebär till exempel att köpa energieffektiva produkter eller att
hyra/äga energieffektiva byggnader

• årligen rapportera effekterna av energieffektiviseringsarbetet till Energimyndigheten.

Kontakta oss

Mats Bäck 
Energi- och klimatstrateg 
mats.back@lansstyrelsen.se 
0611-349289 
070-2831449 

Skicka meddelande

Page 1 of 1Energieffektiviseringsstödet - Länsstyrelsen Västernorrland
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Övergripande mål och svenska mål för Europa 
2020 
Det finns fem övergripande mål för Europa 2020-strategin. 
Sverige har utöver det även fem nationella mål. 

Övergripande EU-mål för Europa 2020
En viktig del av Europa 2020-strategin är de fem övergripande mål 
som slagits fast på EU-nivå. Målen beslutades av EU:s stats- och 
regeringschefer i juni 2010 och  ger en allmän bild av var EU bör 
befinna sig 2020.

• Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent 
för kvinnor och män i åldrarna 20-64 år, bl.a. genom ett ökat 
deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare och lågkvalificerade 
arbetstagare samt en bättre integration av lagliga migranter.

• Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte 
att höja de kombinerade offentliga och privata investeringarna 
inom denna sektor till 3 procent av BNP.

• Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i 
förhållande till 1990 års nivåer. Att öka de förnybara 
energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen till 20 
procent och eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 
procent. Uppnå energi- och klimatmålen 20/20/20.

• Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter att 
minska antalet elever som i förtid avbryter sin skolgång till mindre 
än 10 procent och genom att öka den andel 30-34 åringar som 
har avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande 
utbildning till minst 40 procent.

• Att främja social delaktighet, framför allt genom
fattigdomsminskning, genom att sträva efter att åtminstone 20 
miljoner människor ska komma ur en situation där de riskerar att 
drabbas av fattigdom och social utestängning.

Sveriges nationella mål för Europa 
2020
Genom att sätta upp nationella mål blir medlemsstaternas ansvar för 
att driva igenom nödvändiga reformer tydlig. Utgångspunkten för den 
svenska regeringen är att de nationella målen ska vara ambitiösa men 
realistiska och förenliga med en uthållig tillväxt och sunda offentliga 
finanser. I 2016 års budgetproposition redovisas nya nationella mål 
för utbildningsområdet i syfte att bättre spegla regeringens 
ambitionsnivå. 

∠ Prop. 2016/16:1 Budgetpropositionen för 2016

Sveriges nationella mål är:

• Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80 
procent för kvinnor och män i åldrarna 20-64 till år 2020. 
Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på 
arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom att 
motverka långa tider utan arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad 
mellan kvinnor och män ska minska genom en ökning av kvinnors
sysselsättningsgrad.

Genvägar

∠ Mer om Europa-2020 på EU-
upplysningens webbplats
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• Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som
är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), 
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 
procent 2020.

• Att andelen 18 till 24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier 
och som inte studerar ska vara mindre än 7 procent 2020 och att 
andelen 30 till 34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial 
utbildning ska uppgå till 45-50 procent 2020.

• Att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till 
ungefär 4 procent av BNP år 2020.

• På klimat- och energiområdet är Sveriges mål redan fastställda 
sedan tidigare. Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgaser med 17 procent 2020 jämfört med 2005. Sveriges 
nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 procent lägre 
2020 än utsläppen 1990. Målet gäller för de verksamheter som 
inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter inom EU 
(EU-ETS). Sverige har också åtagit sig att andelen förnybar energi 
ska öka till 49 procent 2020. Det nationella målet är satt till minst 
50 procent av den totala energianvändningen 2020. Riksdagen 
har dessutom beslutat om ett mål för energieffektivitet, uttryckt 
som en minskad energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört 
med 2008.

Publicerad 07 april 2015 · Uppdaterad 23 april 2015

Arbetsmarknad EU Europa 2020-strategin Feministisk regering

Jämställdhet Miljö Näringspolitik Statsrådsberedningen

Den här sidan är uppmärkt med följande kategorier:
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År Månad Ta hänsyn till KPI Från 2005  Till 2015  Uppdatera

Exportera till ExcelVisa som tabell

Priser & skatter

Utveckling av försäljningspris för bensin, dieselbränsle och etanol

Avser genomsnittligt pumppris vid bemannad station exkl ev återbäring/rabatter. Etanol (E85) presenteras med statistik från år 
2005.

Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Utveckling av försäljningspris för eldningsolja (villaolja)

Avser genomsnittligt pris. Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Denna statistik uppdateras inte efter den första januari 2014.

Priser Bensin Diesel Eldningsolja Råoljepriset Mer prisstatistik
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2016-05-03http://spbi.se/statistik/priser/
9



EU publicerar priser för drivmedel och bränslen under följande länk Oil Bulletin
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Startsida › Demokrati, ledning, styrning › Politisk styrning, förtroendevalda › Kommunalt självstyre, så styrs kommunen och landstinget › Så styrs kommunen

Publicerad: 26 november 2015

Så styrs en kommun
Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det  betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka 
och  kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. 

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker
Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika 
nämnder och utskott.  Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid 
sidan av arbete eller studier. 

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige
Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels: 

• ha fyllt 18 år senast på valdagen 

dels uppfylla något av villkoren att man är:

• svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare 
• medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som man har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar 
• medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.  

Om val och maktfördelning i kommuner

Medborgare har nära till besluten

Utveckla medborgardialoger i kommunen

Kommunfullmäktige styr och beslutar
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Det här gör kommunfullmäktige
• Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. 
• Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
• Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. 
• Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen
• Leder och samordnar allt arbete inom kommunen. 
• Ansvarar för kommunens ekonomi.

Politikerna arbetar i olika nämnder
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många 
kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. Alla 
frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Det här gör nämnderna
• Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen. 
• förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.
• Genomför beslut som fattas i fullmäktige. 

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.  Arbetsuppgifterna 
kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Kommunallagen
Kommunallagen styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och 
bygglagen med mera.

Kommunallagen (1991:900)

Fler lagar och förordningar
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Det kommunala självstyret
Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, 
men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

• fatta självständiga beslut
• ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgift

Därför är självstyrelse bra

Medborgardialog och folkinitiativ 
Genom medborgardialog kan politiker tillsammans med medborgare diskutera inriktningar och prioriteringar för kommunen. Det sker på många olika sätt men syftar 
till att lyssna in varandras åsikter och förbereda hållbara politiska beslut. Förutom olika former av medborgardialoger finns så kallade medborgarförslag och 
folkinitiativ.  

Utveckla medborgardialoger

Medborgarförslag  
Medborgarförslag har införts i ca 200 kommuner och det innebär en rätt för den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom 
kommunens ansvarsområde.  

Folkinitiativ 
Det förstärkta folkinitiativet innebär att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar 
av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. 

Förstärkt folkinitiativ

Kontroll, tillsyn och revision 
Kommunerna har ansvar för den interna kontrollen. Det finns tillsynsmyndigheter på vissa statliga myndigheter som granskar och stödjer kommunernas arbete. 
Kommunerna ansvarar dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Alla kommuner har en egen revision. Revisorerna granskar 
kommunernas verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet och ekonomi. 

Kommunal revision

Att överklaga kommunens beslut
Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär.  

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har medborgare i kommunen rätt att överklaga till 
förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning. 

Överklaga ett förvaltningsbesvär

Kommunalskatten är den största inkomstkällan 
• Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun 

själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. 
• Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut.
• Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg. 

Läs vidare
Se en kort film om kommunal självstyrelse samt kommuners roll och uppdrag

Adressuppgifter till kommuner

Kommuners ansvar och åtagande samt fakta

Kontakt
Björn Kullander
08-452 78 27
bjorn.kullander@skl.se
Lena Langlet
08-452 79 18
lena.langlet@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

08-452 70 00 info@skl.se
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SMHI ENERGI-INDEX 
Rätt innetemperatur till lägsta möjliga kostnad och bättre kontroll över energiför-
brukningen är ett självklart mål för alla fastighetsägare. För att lyckas krävs en 
kostnadseffektiv drift av anläggningarna men också en tillförlitlig uppföljning av 
energianvändningen.

INTE BARA TEMPERATUREN
Hur mycket energi behövs egentligen för att uppnå rätt 
innetemperatur och komfort? Som vi alla vet påverkas 
värmeförbrukningen inte bara av temperaturen utom-
hus. Även sol och vind har stor betydelse. På SMHI vet 
vi hur vädret varierar i tid och rum och vi kan tala om 
vilken påverkan som temperatur, sol och vind har på 
just din energiförbrukning.

FÖLJ UPP DIN VÄRMEFÖRBRUKNING
Med SMHI Energi-Index erbjuder vi en uppföljnings-
metod som tar hänsyn till vädrets totala effekt på energi-
förbrukningen. Det ger dig en mer rättvisande bild av 
hur stor din förbrukning borde ha varit och om dina 
energisparåtgärder har givit avsedd effekt.

EN UNIK METOD
Uppföljning med SMHI Energi-Index ger dig ett direkt 
mått på nettobehovet av energi för värme. Metoden tar 
hänsyn till temperaturens, solens och vindens samman-
tagna betydelse för energibehovet samt energitillskott 
från belysning, elutrustning och personer. 
 Metoden bygger på en värmebalansmodell som ut-
vecklats vid SMHI. Modellen tar hänsyn till husets 
byggnadsstandard, användningssätt och läge. SMHI 
Energi-Index kan fås för olika klasser och orter i Sverige. 
För större områden med blandad bebyggelse kan du 
välja Ortsindex.

SÅ PRESENTERAS SMHI ENERGI-INDEX
SMHI Energi-Index anger uppvärmningsbehovet, dels 
som procent av det normala och dels som en ”ekvivalent 
graddagssumma”. Det gör det möjligt att använda 
SMHI Energi-Index i graddagsbaserade uppföljnings-
system.

NORMALÅRSPERIOD 1981 - 2010 
Månadsvärden på Energi-Index tas kontinuerligt fram 
för ca 242 orter indelat i 10 regioner. För varje ort pre-
senteras information i tabellform med uppgift om den 
senaste månadens värden och hur dessa avviker från 
normalvärdena. Som ett komplement innehåller tabel-
lerna också de aktuella graddagsvärdena.

Utöver månadsvärden på SMHI Energi-Index, är det 
också möjligt att abonnera på dygnsvisa värden för en 
eller flera orter.

STANDARDPRODUKTER
n SMHI Energi-Index (Ortsindex) med månadsvärden 
för samtliga orter inom en eller flera regioner.

n SMHI Energi-Index med månadsvärden för
 en eller flera orter.

n SMHI Energi-Index med dygnsvärden  för en eller 
flera orter.

Utöver standardutbudet kan vi också erbjuda lösningar 
för just din verksamhet.

För mer information kontakta:
Torbjörn Grönbergs, Säljansvarig  
tel 031-751 89 66 
e-post torbjorn gronbergs@smhi.se

Liselotte Norén, Säljare  
tel 011-495 85 12 
e-post liselotte.noren@smhi.se
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Region 1
Blekinge och Skåne län

Region 10 
Norrbottens län

Region 9
Västerbottens län

Region 8
Västernorrland och Jämtlands län

Region 7
Dalarna och Gävleborgs län

Region 6
Stockholm, Uppsala och Västmanlands län

Region 5
Skaraborg, Värmland och Örebro län

Region 4
Södermanland och Östergötlands län

Region 2
Halland och Västra Götaland

Region 3
Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län
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World politics: UN calls for farm subsidy cuts 
to help trade

"For many years now, developing countries have been encouraged to eliminate subsidies as a 

basic step in getting their fiscal houses in order, which in turn would help create the necessary 

conditions for growth," said Ms Frechette. "Yet the developed countries persist with agricultural 

subsidies and tariffs of their own against the exports of developing countries, offsetting or even 

undoing the benefits of other forms of co-operation with those same countries." 

World politics: UN calls for farm subsidy cuts to help trade

COUNTRY BRIEFING 

FROM FINANCIAL TIMES 

United Nations in New York: The United Nations deputy secretary-general said yesterday that 

developed countries should "drastically reduce" agricultural subsidies in a move that would 

provide a "much-needed boost" to the struggling Doha round of global trade talks. 

Addressing the annual meeting between representatives of the World Bank, the World Trade 

Organisation, the International Monetary Fund and the UN, Louise Frechette pointed to the double 

standards she said were inherent in rich nations' approach to farm subsidies. 

"For many years now, developing countries have been encouraged to eliminate subsidies as a 

basic step in getting their fiscal houses in order, which in turn would help create the necessary 

conditions for growth," said Ms Frechette. "Yet the developed countries persist with agricultural 

subsidies and tariffs of their own against the exports of developing countries, offsetting or even 

undoing the benefits of other forms of co-operation with those same countries." 

+
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According to the World Bank, "rich country protection" in agriculture was costing farmers in the 

developing world over $30bn (Stg19bn) a year. 

Ms Frechette's comments come at a particularly delicate moment for global trade talks, which 

suffered a significant setback last month when negotiators missed a key deadline to establish 

parameters for liberalising agriculture, the biggest and most contentious issue on the Doha 

agenda. In addition, WTO members failed to agree by the end of last year, as planned, on two other 

important deals: special trade treatment for developing countries and the supply of essential 

medicines for poor nations. 

Some progress on breaking the deadlock could be made today when the two main parties to the 

negotiations, Pascal Lamy, the European Union trade commissioner, and Robert Zoellick, US trade 

representative, meet in Brussels for what has been described as a "brainstorming session". Both 

the US and the EU have been criticised over their approach to agricultural subsidies in recent 

years. 

Meanwhile, within the EU, France's opposition to reforming the Common Agricultural Policy by 

liberalising agricultural trade has sparked accusations that it is bent on sabotaging the round. 

(c) 2003 Financial Times Information Limited. 

SOURCE: Financial Times 

Word count: 361

(c) 2003 The Economist Intelligence Unit Ltd. All rights reserved. Reproduced with permission of 

the copyright owner. No further reproduction is permitted.
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The Copenhagen Accord

The 15th session of the Conference of the 
Parties to the UNFCCC and the 5th session of 
the Conference of the Parties serving as the 
Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 
took place in Copenhagen and was hosted by 
the Government of Denmark. Also sitting were 
the thirty-first sessions of the Subsidiary Body 
for Implementation (SBI) and the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice 
(SBSTA), the tenth session of the Ad hoc 
Working Group on Further Commitments for 
Annex I Parties under the Kyoto Protocol 
(AWG-KP), and the eighth session of the Ad 
hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action under the Convention 
(AWG-LCA). 
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Copenhagen Climate Change Conference - December 2009

The Copenhagen Climate Change Conference raised climate change policy to the highest political level. 
Close to 115 world leaders attended the high-level segment, making it one of the largest gatherings of 
world leaders ever outside UN headquarters in New York. More than 40,000 people, representing 
governments, nongovernmental organizations, intergovernmental organizations, faith-based organizations, 
media and UN agencies applied for accreditation. 

COP 15 / CMP 5 was a crucial event in the negotiating process. 

• It significantly advanced the negotiations on the infrastructure needed for effective global climate 
change cooperation, including improvements to the Clean Development Mechanism of the Kyoto 
Protocol. 

• Significant progress was made in narrowing down options and clarifying choices needed to be 
made on key issues later on in the negotiations.

• It produced the Copenhagen Accord, which expressed clear a political intent to constrain carbon 
and respond to climate change, in both the short and long term.

The Copenhagen Accord contained several key elements on which there was strong convergence of the 
views of governments. This included the long-term goal of limiting the maximum global average 
temperature increase to no more than 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, subject to a review in 
2015. There was, however, no agreement on how to do this in practical terms. It also included a reference 
to consider limiting the temperature increase to below 1.5 degrees - a key demand made by vulnerable 
developing countries. Other central elements included: 

• Developed countries' promises to fund actions to reduce greenhouse gas emissions and to adapt 
to the inevitable effects of climate change in developing countries. Developed countries promised
to provide US$30 billion for the period 2010-2012, and to mobilize long-term finance of a further 
US$100 billion a year by 2020 from a variety of sources. 

• Agreement on the measurement, reporting and verification of developing country actions, including 
a reference to "international consultation and analysis", which had yet to be defined.

• The establishment of four new bodies: a mechanism on REDD-plus, a High-Level Panel under the 
COP to study implementation of financial provisions, the Copenhagen Green Climate Fund, and a 
Technology Mechanism. 

The work of the two central negotiating groups, the AWG-LCA and the AWG-KP was extended by the 
COP. 

Copenhagen Accord 

Copenhagen Accord

Speeches | International calls 
for action 

Statements made at COP 15 / 
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ENB Coverage COP 15
The Earth Negotiations Bulletin 
(ENB) -- a balanced, timely and 
independent reporting service 
covers the UN Climate Change 
Conference, each day, in print 
and electronic formats. 

UNFCCC Newsletter

 Download the iPhone 
app – ‘COP 15 Navigator‘ – free 
of charge here
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The Paris Agreement

At COP 21 in Paris, Parties to the UNFCCC reached a historic agreement to combat climate change 
and to accelerate and intensify the actions and investments needed for a sustainable low carbon future.

The Paris Agreement’s central aim is to strengthen the global response to the threat of climate change 
by keeping a global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above pre-industrial 
levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius. 
Additionally, the agreement aims to strengthen the ability of countries to deal with the impacts of climate 
change. To reach these ambitious goals, appropriate financial flows, a new technology framework and 
an enhanced capacity building framework will be put in place, thus supporting action by developing 
countries and the most vulnerable countries, in line with their own national objectives. The Agreement 
also provides for enhanced transparency of action and support through a more robust transparency 
framework.

The Paris Agreement requires all Parties to put forward their best efforts through “nationally determined 
contributions” (NDCs) and to strengthen these efforts in the years ahead. There will also be a global 
stocktake every 5 years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the 
agreement and to inform further individual actions by Parties. READ MORE

Paris Agreement (in all official UN languages) Decision Adopting the Paris Agreement

Taking the Paris Agreement forward

In preparation for the entry into force of the Paris Agreement, the COP decided on a work programme 
resulting from the relevant requests contained in decision 1/CP.21. The work programme comprises 
activities and tasks to be undertaken by various bodies, including the COP, the SBI, the SBSTA and the 
APA. Information on the upcoming session of these bodies can be found here.

Taking the Paris Agreement forward:
Tasks arising from decision 1/CP.21

New!
Reflections note

Opening for signature and high-level signature ceremony

The Paris Agreement was opened for signature at the United Nations Headquarters in New York on 22 
April 2016 and will remain open until 21 April 2017, in accordance with Article 20, paragraph 1, of the 
Paris Agreement.

On 22 April 2016, a high-level signature ceremony was  convened (1287 kB) by the Secretary-
General of the United Nations. The ceremony was attended by COP President Ségolène Royal and 
UNFCCC Executive Secretary Christiana Figueres. On 22 April 2016, 175 States signed the Paris 
Agreement, and 15 States deposited instruments of ratification. 

Signing the Paris Agreement indicates the intention of a Party to the Convention to take steps to 
express its consent to be bound by the Agreement. A separate act is required to express a Party’s 
consent to be bound. This act consists of the deposit of an instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession with the Depositary. 

The Paris Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties 
to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 % of the total global greenhouse gas 
emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the 
Depositary.

Authentic texts of the Paris 
Agreement

 Arabic

 Chinese

 English

 French

 Russian

 Spanish

NDC Registry

More information on the NDC 
Registry
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More information of the status of ratification of the Paris Agreement can be found here:
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

Information Note on the entry into force of the Paris Agreement

An Information Note on the entry into force of the Paris Agreement: legal requirements and implications, 
prepared by the secretariat, is available here: 

Entry into force of the Paris Agreement:
legal requirements and implications

Status of Ratification

In accordance with Article 21, paragraph 1, of the Paris Agreement, the Agreement shall enter into force 
on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at 
least an estimated 55 % of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments 
of ratification, acceptance, approval or accession with the Depositary. 

Information on the status of ratification can be found here: 

Status of ratification
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Normalårskorrigering
Värmevärden inför under 2014-2015 en ny prismodell som bygger på uppmätt effekt och behöver 

därför ingen normalårskorrigering av effektavgifter. In till dess ni fått den nya prismodellen 

kommer vi att korrigera er effekt enligt nedan.

Normalårskorrigering ger jämförbara underlag

För att kunna jämföra olika års användning av energi i en byggnad, måste man ta hänsyn till om 

det aktuella året varit kallare eller varmare än normalt och därmed hur stort 

uppvärmningsbehovet varit. Med hjälp av normalårskorrigering skapas jämförbara underlag så att 

man t.ex. kan uppskatta resultatet av energieffektiviserande åtgärder över tid.

Det finns i huvudsak två metoder för normalårskorrigering: Graddagsmetoden och Energi-

indexmetoden. Värmevärden använder energiindexmetoden med underlag från SMHI.

Energi-index

Energi-Index bygger på vetskapen att energibehovet vid uppvärmning av fastigheter inte endast 

beror på temperaturen. Inverkan av sol och vind måste också beaktas liksom byggnadens 

energitekniska egenskaper, användningssätt och läge. Energi-Index är till formen 

Graddagssummor* och direkt proportionella mot det beräknade normala respektive aktuella 

uppvärmningsbehovet för ett visst typhus. Värdena motsvarar uppvärmning till en önskad 

rumstemperatur av +21ºC.

Energi-Index beräknas för ”typhus” som representerar byggnadens energitekniska egenskaper, 

läge och användningssätt. Det “typhus” som används i beräkningarna kan anses vara 

representativt för svensk tätortsbebyggelse.

Energi-index kan köpas från SMHI för utvalda orter och per månad men är inte publikt tillgängliga. 

Detta gör att vi tyvärr inte kan tillhandahålla dessa till våra kunder.

Beräkning av normalårskorrigerad energianvändning

Ett så kallat normalår är beräknat som ett genomsnitt av energi-indexdagar för kalenderåren under 

30-årsperioden 1965-1995, vilket fungerar som ett jämförelsemått.

Vid beräkning av normalårskorrigerad energianvändning måste hänsyn tas till energianvändning 

som inte påverkas av utetemperaturen, sol och vind mm, t.ex. varmvattenförbrukning. 

Varmvattenförbrukningen utgör normalt ca 20-30 % av den totala värmeenergianvändningen för 

en normal bostadsfastighet och ca 10 % för en kontorsfastighet. Finns mätning för 

varmvattenförbrukningen kan denna med fördel användas för att uppskatta den icke 

temperaturberoende delen av energianvändningen.

Normalårskorrigeringen av exempelvis energianvändningen för en viss månad sker i tre steg:

1. Den del av energianvändningen som inte påverkas av utetemperaturen mm (exempelvis 

varmvattenförbrukning) dras bort från månadens uppmätta energianvändning.

2. Den återstående delen av energianvändningen, som påverkas av utetemperaturen mm, Energi-

index-korrigeras. Detta görs genom att multiplicera energianvändningen med kvoten av antalet 

indexdagar under ett normalår och antalet indexdagar under den aktuella månaden.

3. Månadens normalårskorrigerade energianvändning fås genom att åter lägga till den icke 

temperaturberoende användningen till den indexkorrigerade andelen.

Resultatet av beräkningen blir en energianvändning som går att jämföra med motsvarande 

kalendermånad ett tidigare år.

Värmevärden har tagit fram nyckeltal utifrån historiska data för andel temperaturberoende/icke 

temperaturberoende energianvändning för olika byggnadskategorier. Dessa nyckeltal används för 

den löpande korrigeringen.

Exempel på korrigering

Under april 2011 använde ett flerbostadshus i Nynäshamn 120 MWh fjärrvärme. Den icke 

temperaturberoende energianvändningen uppskattas till 25 %.

Total värmeanvändning 120 MWh (avläst)

Icke temperaturberoende (tappvarmvatten) 30 MWh (uppskattad)

Uppvärmning, temperaturberoende 90 MWh (uppskattad)

Energiindex för Nynäshamn en normal april månad 466 (enligt SMHI)

Energiindex för Nynäshamn i april 2011 321 (enligt SMHI)

Korrigeringsfaktor 321/466 = 0,69

Korrigerad värmeanvändning

– Tappvarmvatten 30 MWh (oförändrad)

– Uppvärmning 90 / 0,69 = 130 MWh (korrigerad)
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– Totalt 160 MWh (korrigerad)

Skillnaden mellan aktuell värmeanvändning (120 MWh) och Energiindex-korrigerad (160 MWh) är 

40 MWh.

*för mer information se SMHIs hemsida (http://www.smhi.se).

(http://www.smhi.se/)

Lite varmare, lite vänligare 
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