
 

Energiplan  
 

inklusive energieffektiviseringsstrategi 
 

Marks kommun 
- med åtgärdsförslag 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

2011-2020



2 

 

Sammanfattning 
Syftet med energiplanen är att den ska vara ett aktivt instrument för att påverka användning 
och hushållning med energi inom Marks kommun. Planen omfattar sektorerna Bostäder och 
Lokaler, Industri samt Transporter och innehåller också en energieffektiviseringsstrategi för 
kommunens egen energianvändning. Energiplanen belyser den nuvarande energisituationen 
och genom en operativ handlingsplan anges vägen för den framtida utvecklingen.  

Energiplanen genomsyras av tre mål:  

- effektiv användning av energi  

- reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning  

- effektiva transporter med låg klimatbelastning 
 

För att nå energiplanens mål formuleras ett stort antal konkreta åtgärder som ska medverka 
till att målen uppnås. Utifrån kommunens tidigare formulerade vision har, med fokus på de 
områden som kommunen har direkt inflytande över, utarbetats konkreta mål och åtgärder. 
En del av åtgärderna kan genomföras inom befintliga ekonomiska ramar, medan andra krä-
ver investeringar för att förverkligas. Företagsamhet och utveckling kan skapas i flera av åt-
gärderna.  

Eftersom energiplanen främst fokuserar på de delar som kommunen har rådighet över, har 
detta inneburit att av klimatgaserna behandlas endast koldioxid. Utsläppen av metan och 
lustgas är framförallt kopplade till jord- och skogsbruk, vilket kommunen har liten rådighet 
över.  

Flera av målen kommer att kräva en längre period för att helt uppnås, samtidigt som det är 
viktigt att energiplanen blir operativ på kort sikt med åtgärder som ska genomföras för att nå 
målen. Planen redovisar därför två tidsperspektiv för utvecklingen; 2014 och 2020. I det korta 
tidsperspektivet ska merparten av de åtgärder som föreslås genomföras. För det långa per-
spektivet finns ett antal internationella överenskommelser som även påverkar Mark, varför 
denna tidpunkt är viktig i planen. Det långa perspektivet tjänar också som en vision för fram-
tiden.  

Energiplanen ska vara ett av flera instrument för att utveckla ett hållbart samhälle. All kom-
munal fysisk planering och projektering ska därför ta hänsyn till långsiktigt hållbart resursut-
nyttjande. Alla sektorer ska integrera energiförsörjning, energieffektivitet och transporter i 
sina verksamheter.  

Inom Marks tätorter har utbyggnaden av fjärrvärmen kommit långt. Infrastrukturen i övrigt är 
också väl sammanhållen och det mesta är tillgängligt inom gång- och cykelavstånd. Det är 
angeläget att den fysiska planeringen fortsätter att gynna användningen av fjärrvärmen och 
att möjligheterna till kollektivtrafik, gång och cykling underlättas samtidigt som man behåller 
en sammanhållen ort med bostäder, service och arbetsplatser. Översikts- och detaljplane-
ringen ska därför ta stor hänsyn till att förverkliga ett hållbart energisystem.  

Mål – Effektiv användning av energi 

 I de kommunala verksamheterna och bolagen ska det totala energibehovet reduceras 
med 10 % till 2014 och fram till 2020 skall ambitionen vara högre än det nationella målet 
på 20 % vilket vid revidering kommer fastställas. Reduktionen avser totalt energibehov 
per uppvärmd yta, relativt förbrukningen 2007. 

Mål – Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning 

 Till 2014 ska användningen av olja för uppvärmning helt ha upphört i de kommunala 
verksamheterna och bolagen. 
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 Till 2014 ska elvärme i form av elpannor och direktel i de kommunala verksamheterna 
och bolagen ha reducerats till ett fåtal direktelvärmda byggnader. 

 

Mål – Effektiva transporter med låg klimatbelastning 

 Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med 25 % till 2014 och 35 % till 
2020 jämfört med år 2009 i kommunens verksamhet och i de kommunala bolagen och en 
övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska stimuleras. 

Delmål: 

Antalet körda mil i tjänsten med bil per helårsanställd ska minska med 15 % till år 2014 
jämfört med år 2009. Gäller för både kommunens bilar och egen bil i tjänsten.  

Senast 2014 ska 35 % av det förbrukade drivmedlet till kommunens bilar vara förnyel-
sebart.  

Genom såväl effektivare bilar som effektivare körsätt ska kommunens ägda och lea-
sade bilar bli 20 % energieffektivare till år 2014 jämfört med år 2009. Effektiviteten mäts 
i kWh per mil. 

 
I arbetet med att ta fram energiplanen har ett 40-tal åtgärder identifierats som medverkar till 
att målen uppnås. Åtgärderna är framtagna i samråd med berörda kommunala verksamheter 
och bolag.  

I arbetet med att ta fram energiplanen har åtgärder identifierats som kommer att medverka till 
att målen uppnås. Åtgärderna är framtagna i samråd med och bolag. Genomförandet av åt-
gärderna skall inledas under 2011 om inte annat anges. Tidpunkt för färdigställande redovi-
sas under respektive åtgärd. Utfallet av åtgärderna rapporteras årligen till Miljösamordnaren 
som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. Dessutom har ett antal riktlinjer utformats 
som är av mindre teknisk art och istället fokuserar på vad alla personer kan göra genom sitt 
energibeteende. Nedan ges några exempel på åtgärderna under respektive övergripande 
mål.  

Effektiv användning av energi  

- Effektiviseringsprogram för de kommunala verksamhetsfastigheterna 

- Energiutbildning av driftpersonal 

- Större effektiviseringsåtgärder i samband med renoveringar 

- Utveckla lokalhyresgästernas effektiviseringsincitament 

Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning  

- Minska användningen av olja och el för uppvärmning i de kommunala fastigheterna 

- Ökade leveranser av fjärrvärme inom befintligt och utökat leveransområdet 

- Utreda utökad kraftvärme i fjärrvärmesystemet 

- Utreda möjligheten att ersätta fossilolja med bioolja i fjärrvärmesystemet 

Effektiva transporter med låg klimatbelastning  

- Miljöpolicy för kommunens fordon 

- Utredning för leasing av miljöbilar för anställda i kommunen 

- Utredning av gastankställe 
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- Översyn av resepolicyn för de kommunanställda 

Utvecklingsscenarier 

För att ge några bilder av den framtida energisituationen i Mark har två möjliga utvecklings-
vägar analyserats; ett referensscenario där endast få åtgärder genomförs jämfört med dags-
läget och ett framtidsscenario där samtliga förslagna åtgärder genomförs. Analysen har ge-
nomförts på detaljerad nivå, dvs. med identifikation av utvecklingen i småhus, flerbostads-
hus, offentliga och privata lokaler, industri och transporter. I sammanfattningen presenteras 
dock endast några övergripande resultat. 

Framtidsscenariot innebär bland annat en fortsatt ökning av förnybara bränslen och en kraf-
tig energieffektivisering. För de kommunala fastigheterna och bostäderna antas en effektivi-
sering på 10 % till 2014 och 20 % till 2020. För småhusen och de privata lokalerna antas 
dock att endast hälften av den nationella målsättningen för effektiviseringen genomförs, dvs. 
5 % respektive 10 %. För industrin görs ingen bedömning av möjlig effektivisering. Transpor-
ternas utveckling följer de nationella prognoserna och bedömningarna.  

Handlingsplanen innehåller flera åtgärder som minskar de lokala utsläppen av fossilt koldi-
oxid, svavel, kväveoxider och kolväten för uppvärmning, men eftersom Mark kommun redan 
idag har relativt små utsläpp av dessa ämnen, så innebär åtgärderna en minskning från en 
redan låg nivå. Utsläppen lokalt ställs också mot situationen om man vidgar perspektivet och 
ser vilka utsläpp elanvändningen i Mark ger i det Nordiska/Nordeuropeiska elsystemet. 

Total tillförd energi 

Den totala tillförda energin framgår av figuren nedan. Den utveckling som pågått sedan mit-
ten av 80-talet med minskande fossila bränslen fortsätter. Effekterna av den omfattande ef-
fektiviseringen döljs genom en fortsatt tillväxt av transporterna. Andelen dieselbilar ökar kraf-
tigt på bensinbilarnas bekostnad. Fram till 2020 beräknas de alternativa bränslena stå för en 
andel på knappt 10 % av transportenergin. 

 
Total tillförd energi till Marks kommun, inklusive industri och transporter [GWh] 

Utsläpp 

De lokala utsläppen av fossil koldioxid från det stationära energisystemet kommer att minska 
kraftigt (-50 %) till 2020. Till 2020 kommer drygt 80 % av de lokala utsläppen från transport-
sektorn och ca 15 % från industrin. Genom den kraftiga minskningen från energisystemet 
kommer, trots ökningen från transporterna, utsläppen minska med ungefär 10 %.  
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I referensfallet med små förändringar av energisystemet sker det endast en mindre minsk-
ning av utsläppen från energisystemet och sammantaget, genom ökningen av transporterna, 
blir det en ökning av utsläppen. 

 
Totala lokala utsläpp av fossil koldioxid, inklusive utsläpp från fjärrvärme, transporter och industri [kton] 

När man vidgar perspektivet från Mark till Norden blir utsläppssituationen helt annorlunda. 
Den el som konsumeras i Mark kommer att, under stor delen av året, ge upphov till utsläpp i 
det Nordiska elsystemet och på marginalen (den sist producerade enheten) i fossilbräns-
lekraftverk. Detta innebär att utsläppen från elanvändning blir höga.  

Genom den minskning som skett under perioden 1990-2007 och om alla åtgärder genomförs 
kommer Marks totala utsläpp (inklusive utsläppen från det nordiska elsystemet) av fossilt 
koldioxid (CO2) att klara EU:s mål om 20 % reduktion från 1990 till 2020.  

Även övriga utsläpp kommer att minska kraftigt eller mycket kraftigt jämfört med referens-
scenariot. 

Framtidsscenariot med alla de åtgärder som genomförs innebär att samtliga delmål uppfylls! 
Två utfall bör dock framhållas: 

- De lokala utsläppen av fossil koldioxid minskar. Inkluderar man utsläppen av koldi-
oxid utanför kommunen pga. av elanvändningen blir dock minskningen något mindre. 
Men även i detta fall uppfyller framtidsscenariot den nationella målsättningen för 
2020. Det bör dock observeras att man bedömer att de nationella målsättningarna är 
otillräckliga för att förhindra klimateffektens temperaturökning. 

- Övergången till förnybara bränslen i transportsektorn påverkas i hög grad av nation-
ella beslut snarare än lokala kommunala beslut. För att det ska vara politiskt möjligt 
att fatta nationella och internationella beslut måste dock den lokala nivån gå före och 
visa att förändring är möjlig. Även om både det övergripande transportmålet och del-
målen uppnås talar prognoserna för 2020 för att andelen förnybara transportbränslen 
är begränsad. 
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1. Handlingsplan  

1.1 Inledning  
Kommunen  

Behovet av klimatsmarta åtgärder har aldrig varit större än nu när klimateffekterna blir allt 
tydligare och mer påträngande. Att under 2009 aktualisera kommunens energiplan ligger 
därför helt rätt i tiden. Samtidigt har kommunen beviljats medel av Energimyndigheten för att 
arbeta med energieffektivisering i kommunens fastigheter, transporter och verksamheter 
under åren 2010-2014. En strategi för energieffektiviseringsarbetet, med mål och åtgärder, 
ska tas fram för arbetet. Denna handlingsplan omfattar mål och åtgärder för både energiplan 
och energieffektiviseringsstrategin. 

Marks kommun har sedan slutet på 1990-talet satsat på biobränslegenererad fjärrvärme och 
bygger fortfarande ut fjärrvärmenätet i främst Kinna, men även i orterna runt om i kommu-
nen. Kommunens bostadsbolag, Marks Bostads AB, är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och 
jobbar mycket aktivt med energisparåtgärder. Nu är det i och med den nya energiplanen 
dags att växla upp ytterligare en nivå för att nå ambitiösa mål för kommunen. Förslag på åt-
gärder är framtagna inom ett brett område - alla syftande till att minska utsläppen av koldi-
oxid (CO2) från framförallt uppvärmning och transporter.  
 

Energiplan med energieffektiviseringsstrategi  

Syftet med energiplanen är att den ska vara ett aktivt instrument för att påverka användning 
och hushållning med energi inom Marks kommun. Planen omfattar sektorerna Bostäder och 
Lokaler, Industri samt Transporter och innehåller också en energieffektiviseringsstrategi för 
kommunens egen energianvändning. Energiplanen belyser den nuvarande energisituationen 
och genom en operativ handlingsplan anges vägen för den framtida utvecklingen.  

Energiplanen genomsyras av tre mål:  

- effektiv användning av energi  

- reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning  

- effektiva transporter med låg klimatbelastning 

För att nå energiplanens mål formuleras ett stort antal konkreta åtgärder som ska medverka 
till att målen uppnås. Utifrån kommunens tidigare formulerade vision har, med fokus på de 
områden som kommunen har direkt inflytande över, utarbetats konkreta mål och åtgärder. 
En del av åtgärderna kan genomföras inom befintliga ekonomiska ramar, medan andra krä-
ver investeringar för att förverkligas. Företagsamhet och utveckling kan skapas i flera av åt-
gärderna.  

Eftersom energiplanen främst fokuserar på de delar som kommunen har rådighet över, har 
detta inneburit att av klimatgaserna behandlas endast koldioxid. Utsläppen av metan och 
lustgas är framförallt kopplade till jord- och skogsbruk, vilket kommunen har liten rådighet 
över.  

Flera av målen kommer att kräva en längre period för att helt uppnås, samtidigt som det är 
viktigt att energiplanen blir operativ på kort sikt med åtgärder som ska genomföras för att nå 
målen. Planen redovisar därför två tidsperspektiv för utvecklingen; 2014 och 2020. I det korta 
tidsperspektivet ska merparten av de åtgärder som föreslås genomföras. För det långa per-
spektivet finns ett antal internationella överenskommelser som även påverkar Mark, varför 
denna tidpunkt är viktig i planen. Det långa perspektivet tjänar också som en vision för fram-
tiden.  
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Energiplanen ska vara ett av flera instrument för att utveckla ett hållbart samhälle. All kom-
munal fysisk planering och projektering ska därför ta hänsyn till långsiktigt hållbart resursut-
nyttjande. Alla sektorer ska integrera energiförsörjning, energieffektivitet och transporter i 
sina verksamheter.  

Risk- och sårbarhetsanalys kopplat till klimatfrågan hanteras ej i denna plan utan i kommu-
nens ”Plan för risk- och sårbarhetsanalys inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap” (i enlighet med Lag (2006:554)).  

Inom Marks tätorter har utbyggnaden av fjärrvärmen kommit långt. Infrastrukturen i övrigt är 
också väl sammanhållen och det mesta är tillgängligt inom gång- och cykelavstånd. Det är 
angeläget att den fysiska planeringen fortsätter att gynna användningen av fjärrvärmen och 
att möjligheterna till kollektivtrafik, gång och cykling underlättas samtidigt som man behåller 
en sammanhållen ort med bostäder, service och arbetsplatser. Översikts- och detaljplane-
ringen ska därför ta stor hänsyn till att förverkliga ett hållbart energisystem.  

 

Arbetet med energiplanen 

Energiplanen är en del i arbetet med översiktplanen för Mark kommun, men utgör också en 
energiplan enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplan samt energieffektiviseringsstra-
tegi i enlighet med Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommu-
ner och landsting. Arbetet har till stor del utförts av en mindre projektgrupp på uppdrag av 
Plan- och byggnadsnämnden och i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott, men även 
i arbetsgrupper för energieffektiviseringsprojektet. I arbetet med att identifiera åtgärder för att 
effektivisera energianvändningen i kommunen har alla de kommunala verksamheterna och 
bolagen ingått.  

I arbetet har konsultföretaget Profu medverkat som sekreterare och expert.  
 

1.2 Mål  
Utifrån nationella och internationella mål och måldiskussioner har övergripande mål för 
kommunen formulerats. Målen och åtgärderna har i denna plan strukturerats i olika nivåer:  

1. Vision  

2. Mål  

3. Åtgärder  

4. Energiråd  

5. Uppföljning  

 

Utifrån visionen, har för de kommunala verksamheterna och bolagen, formulerats flera kvan-
tifierade mål. Till detta förslås en lång rad åtgärder och råd för att uppnå målen. Dessutom 
har förslag för hur uppföljningen av åtgärderna skall ske. I detta kapitel behandlas punkt 1 - 
2, medan den stora mängden åtgärder beskrivs i kapitel 1.3 och råden i 1.4. För uppföljning-
en hänvisas till bilaga 3.  
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Marks kommun har sedan tidigare en allmän vision som innebär: 

”Det övergripande målet för Marks kommun är långsiktigt hållbar utveckling ur ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv. Ett ”Läge för det goda livet” som tillgodoser dagens behov 
utan att begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling.” 

Utifrån visionen samt nationella och internationella mål har formulerats följande mål för ener-
giplanen som avser den kommunala verksamheterna och bolagen. 

Mål – Effektiv användning av energi 

 I de kommunala verksamheterna och bolagen ska det totala energibehovet reduceras 
med 10 % till 2014 och fram till 2020 skall ambitionen vara högre än det nationella målet 
på 20 % vilket vid revidering kommer fastställas. Reduktionen avser totalt energibehov 
per uppvärmd yta, relativt förbrukningen 2007.1. 

Mål – Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning 

 Till 2014 ska användningen av olja för uppvärmning helt ha upphört i de kommunala 
verksamheterna och bolagen. 

 Till 2014 ska elvärme2 i form av elpannor och direktel i de kommunala verksamheterna 
och bolagen ha reducerats till ett fåtal direktelvärmda byggnader. 

Mål – Effektiva transporter med låg klimatbelastning 

 Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med 25 % till 2014 och 35 % till 
2020 jämfört med år 2009 i kommunens verksamhet och i de kommunala bolagen och en 
övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska stimuleras. 

Delmål: 

Antalet körda mil i tjänsten med bil per helårsanställd ska minska med 15 % till år 2014 
jämfört med år 2009. Gäller för både kommunens bilar och egen bil i tjänsten.  

Senast 2014 ska 35 % av det förbrukade drivmedlet till kommunens bilar vara förnyel-
sebart.  

Genom såväl effektivare bilar som effektivare körsätt ska kommunens ägda och lea-
sade bilar bli 20 % energieffektivare till år 2014 jämfört med år 2009. Effektiviteten mäts 
i kWh per mil. 

Effektiviseringsmålen kommer av nödvändighet att variera mellan olika typer av verksamhet-
er. T.ex. kan målet vara svårt att uppnå för vatten- & avloppsverksamheten i det löpande 
underhållsarbetet, men andra verksamheter som t.ex. har hög andel uppvärmningsenergi har 
lättare att uppnå målen. Detta hindrar dock inte att vatten- och avloppsverksamheten kan 
göra stora energieffektiviseringar i samband med större ombyggnationer eller förändringar av 
verksamheten.  

                                                 

 

 
1 Ungefär i enlighet med Energipropositionen 2009 där energiintensiteten anges skall minska med 20% mellan 2008 och 2020. Med energiintensi-

tet avses i detta fall ytspecifik energiförbrukning. 
2 Värmepumpar ska endast användas i de fall som inte fjärrvärme och pelletspannor är teknisk/ekonomiskt möjliga. 
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För kollektivtrafiken formuleras inga mål eller åtgärder i denna plan. Istället kommer detta att 
ske inom ramen för det målsättningsarbete som Västtrafik kommer att utföra för Sjuhärads-
bygden. 

1.3 Åtgärder 
I arbetet med att ta fram strategin har en mängd åtgärder identifierats som medverkar till att 
målen uppnås. Åtgärderna är framtagna i samråd med berörda förvaltningar och bolag. 

Nedan har åtgärderna strukturerats under respektive övergripande mål samt ett par av åt-
gärderna under en Övrigt punkt. Åtgärderna under Övrigt är viktiga, men inte så omfattande 
så att vi formulerat specifika mål även för dessa. 

Arbetet med åtgärderna skall inledas under 2011 om inte annat anges. Tidpunkt för färdig-
ställande redovisas under respektive åtgärd. Utfallet av åtgärderna rapporteras av respektive 
nämnde, styrelse och bolag årligen till Miljösamordnaren senast 31 januari om inte annat 
anges. 

För ett effektivt genomförande av åtgärderna kommer kommunstyrelsen årligen följa åtgär-
derna och rapportera till kommunsfullmäktige. 

Miljöbedömningen av respektive åtgärd redovisas i bilaga 1. 
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Fjärrvärme 

Åtgärd 1 Ökade fjärrvärmeleveranser inom befintligt fjärrvärmeområde 

Mark Kraftvärme (MKVAB) kommer under 2010-2014 ytterligare arbeta för att ansluta fler 
kunder inom det nuvarande fjärrvärmeområdet och på så sätt minska uppvärmning med olja 
och el. Detta bidrar även till att minska värmeförlusterna i nätet, vilket höjer effektiviteten på 
fjärrvärmen. Förtätningen beräknas innebära att ca 8-9 GWh el- och oljepannor kan ersättas 
med fjärrvärme till 2014. 

MKVAB följer fortlöpande utvecklingen av nya tekniker för att ansluta småhus. Tills något 
genombrott sker kommer man dock använda konventionell teknik. Kostnaderna för anslut-
ning av småhus är i många områden begränsande för möjligheterna att lönsamt kunna er-
bjuda fjärrvärme. MKVAB följer fortlöpande också olika bidragsmöjligheter, för att t.ex. kon-
vertera direktelvärmda fastigheter till fjärrvärme. 

De senaste årens ökade energikostnader för industrin innebär att intresset för fjärrvärme från 
denna grupp har ökat. MKVAB kommer därför även att arbeta för ökande leveranser till 
denna grupp. 

Med de effektiviseringar som planeras hos kunderna är det nödvändigt för MKVAB att öka 
antalet kunder för att inte de totala leveranserna i framtiden skall minska. 

Ansvarig: MKVAB 

Start: Sker löpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 2 Utökat fjärrvärmeområde 

MKVAB kommer de närmaste åren arbeta för att kunna erbjuda fler områden fjärrvärme och 
på så sätt minska uppvärmning med olja och el. Insatserna inriktas främst till Örby som re-
dan beslutats och i ett senare skede även att utreda möjligheten att sammankoppla Skene – 
Kinna – Fritsla. Sammantaget beräknas detta innebära att man kan ersätta 2-4 GWh el- och 
oljepannor med fjärrvärme till 2014.  

Ansvarig: MKVAB 

Start: Sker löpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 3 Förändrade struktur på fjärrvärmepriserna 

För att medverka till att effektivisering skall vara lönsamt för kunderna samtidigt som priss-
trukturen är rimlig gentemot företagets kostnadsstruktur (höga fasta kostnader och låga rör-
liga kostnader) skall MKVAB utreda en ny fjärrvärmetaxa som tar hänsyn till både kundernas 
och företagets intressen och som använder modern teknik för avläsning av kunderna. 

Ansvarig: MKVAB 

Start: 2011 

Rapportering: 2011 

Åtgärd 4 Utökad elproduktion i fjärrvärmesystemet 

De senaste årens ökande elpriser och införande av ett el-certifikatsystem för elproduktion 
med inhemska bränslen, har medfört att lönsamheten för biobränslebaserad kraftvärmepro-
duktion har ökat. För mindre fjärrvärmesystem är det dock i många fall ännu inte lönsamt, 
men i Marks fall där man kan komplettera befintlig panna med en turbin m.m. skulle utökad 
elproduktion eventuellt bli lönsam om förutsättningarna förbättras något. MKVAB kommer 



12 

 

därför att fortlöpande analysera lönsamheten för utökad kraftvärme och vid kommande om- 
eller nybyggnationer särskilt överväga kraftvärmeproduktion. 

Ansvarig: MKVAB 

Start: Fortlöpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 5 Spillvärme i fjärrvärmesystemet 

Vid MKVABs kontakter med industrierna kommer företaget att analysera möjligheten att ta 
emot spillvärme från industrin. I samband med detta skall även, tillsammans med energiråd-
givaren, ske en översyn för att först bedöma möjligheterna till intern energieffektivisering 
inom den aktuella industrin. 

Ansvarig: MKVAB 

Start: Fortlöpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 6 Närvärme/fjärrvärme i mindre tätorter 

MKVAB utreder möjligheterna till närvärme i Hyssna, Kinnahult och Fritsla (expansion av 
nuvarande nät). Sammantaget beräknas detta innebära att man kan ersätta 1,5 GWh el- och 
oljepannor med fjärrvärme till 2014.  

Ansvarig: MKVAB 

Start: Fortlöpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 7 Utredning - bioolja 

Andelen fossila bränslen som används i fjärrvärmeproduktionen är idag mycket liten (ca 1%). 
För att hålla nere andelen fossila bränslen har det under senare år blivit vanligare att fjärr-
värmesystemen ersätter fossilolja med bioolja. Detta är dock ett relativt komplicerat bränsle 
beroende på att oljan är korrosiv och har dålig lagringförmåga. Därför är det främst fjärrvär-
mesystem med något större användning av olja än vad som är fallet i Marks kommun som 
valt att byta. Om andelen olja i fjärrvärmesystemet i Kinna/Skene ökar över 5% skall en för-
djupad studie över möjligheterna och kostnaderna med bioolja genomföras. 

Ansvarig: MKVAB 

Start: När det är aktuellt 

Rapportering: Årligen 
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Kommunala fastigheter & Mark fastigheter 

Åtgärd 8 Effektiviseringsprogram för kommunala fastigheter 

Med start 2008 påbörjades, pga. lagkrav, energideklarationer av fastigheter. Som en del i 
energideklarationen ingår att identifiera förslag till möjliga (lönsamma) effektiviseringar och 
Teknik- och servicenämnden avser att med detta som utgångspunkt öka aktiviteterna för 
både effektivare tillförsel och användning av energi. De kommande åren kommer därför för-
valtningen att ha speciellt fokus på energifrågorna. Åtgärderna kommer att kräva både resur-
ser i form av personal och medel för investeringar och konsulter. Många av åtgärderna kan 
genomföras med lönsamhet, men investeringsmedel måste i flera fall till för att de lönsamma 
åtgärderna ska kunna genomföras. Exempel på energieffektiva åtgärder som planeras berör 
belysning, ventilation, uppvärmning, elektriska apparater och energieffektiva fönster. Förbe-
redelse för det utökade effektiviseringsprogrammet inleds under 2010.  

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011, därefter löpande 

Rapportering: Rapportering sker i samband med årsredovisningen – se avsnitt 1.5. 

 

Åtgärd 9 Energiutbildning av driftpersonal 

Vaktmästare och driftstekniker har stor inverkan på energianvändningen i fastigheterna. En 
fortlöpande utbildning är en förutsättning för att denna personalgrupp ska kunna utföra sitt 
uppdrag. Utbildningen sker inom ramen för ordinarie utbildningsresurser. 

I samband med att TS arrangerar utbildningar kan motsvarande personal i Marks Bostads 
AB och kommunens företag inbjudas till kurserna till självkostnad och vice versa. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: Utbildningsplan 2011, därefter regelbundet återkommande utbildningar 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 10 Lokalhyresgästernas effektiviseringsincitament 

Beteendefrågor är viktiga för energieffektivisering. Det är i detta sammanhang viktigt att den 
som förbrukar energi också känner av kostnaden. Kopplingen mellan förbrukning och kost-
nad är i de kommunala hyresavtalen svag, varför det vore önskvärt att skapa ett tydligare 
samband mellan förbrukning och kostnad. 

För att ge hyresgästerna incitament för att påverka hur man använder energin ska Marks 
kommun inleda en dialog med hyresgästerna om framtida hyressättning samtidigt som man 
följer den nationella diskussionen om nya principer för hur kostnaden för bland annat energi 
ska debiteras hyresgästen. Förutsättningarna för internhyresdebitering med kallhyra behöver 
därför utredas och klargöras. 

För att detta skall fungera är det dock nödvändigt att hyresgästerna kan få stöd från hyres-
värden att kunna förändra sitt energibeteende. Hyresgästerna åt sin sida har också ett an-
svar för att framföra förslag på energieffektiviserande åtgärder i t.ex. lokaler och installation-
er. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 
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Åtgärd 11  Brukarmedverkan 

Hyresgästerna, även kallat brukarna, behöver få information om hur de kan spara energi i sin 
verksamhet och stöd för att genomföra förändringar som minskar energianvändningen.  

Ett pilotprojekt ska genomföras under 2011 på tre förskolor i kommunen, där personalen får 
löpande stöd från Lokalförsörjningsenheten med att identifiera och minska onödig energian-
vändning. En modell med ekonomiska incitament ska samtidigt testas på pilotverksamheter-
na för att se hur det stimulerar till ändrat beteende som minskar energianvändningen.  

Pilotprojektet ska efter utgången av 2011 utvärderas och tanken är att modellen därefter ska 
genomföras på fler verksamheter. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 12 Minskad användning av olja och el för uppvärmning 

Förutom ett fåtal direktelvärmda byggnader kommer kvarvarande olje- och elvärmda bygg-
nader att konverteras till fjärrvärme, pellets eller värmepump beroende på förutsättningar. 
Detta innebär en minskning av oljeanvändningen med ca 2 000 MWh (ca 200 m3) och elan-
vändningen med 500 MWh. Konverteringen kräver investeringar, vilka dock sker med lön-
samhet. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011, fortlöpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 13 Samordning av arbetet med energifrågor 

I arbetet med att effektivisera energianvändningen kommer krävas ökade personella resurser 
och ökad kompetens i vissa frågor. För att underlätta genomförandet skall arbetet mellan 
aktuell personal inom berörda förvaltningar och bolag samordnas.  

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011, fortlöpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 14 Finansiering av energiinvesteringar 

För att underlätta för lönsamma energiinvesteringar finns budgetrutiner som innebär att me-
del för energiinvesteringar finns avsatta på ett särskilt konto. För att nå målsättningen om 
energieffektiviserig ökas därför detta belopp till 4 Mkr/år under perioden fram till 2014. På 
basis av livscykelkostnad används sedan medlen för energiinvesteringar. Redovisning av det 
tekniska och ekonomiska utfallet av investeringskontot sker sedan varje år. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

 



15 

 

Marks Bostads AB 

Åtgärd 15 Fortsatt energieffektivisering 

Marks Bostads AB (MBAB) har under de senaste åren systematiskt arbetat för att effektivi-
sera värmeanvändningen och man har mellan 2004-2008 minskat den specifika energiför-
brukningen (kWh/m2) med 18 %! Man har också sedan 2008 en anställd med ansvar för 
energifrågorna inom företaget. På basis av resultaten av energideklarationer kommer man 
fortsätta arbetet med effektivisering genom ett fortlöpande energieffektiviseringsprogram. 
Programmet avser samtliga delar av energianvändningen inom MBAB. 

Ansvarig: MBAB 

Start: 2010 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 16 Byte från olje- och elpannor 

MBAB har kvar några fastigheter med olje- eller elpannor. I takt med att fjärrvärmen byggs ut 
och/eller ny fjärrvärme etableras kommer man att byta till fjärrvärme. I de fastigheter som 
ligger utanför fjärrvärmeområdena kommer man att försöka hitta lösningar med biobränsle-
baserad färdig värme (gärna i kombination med solvärme). I de fall det inte är tekniskt eller 
ekonomisk möjligt med fjärrvärme eller biobränslen kan det bli aktuellt med värmepumpar. 
Detta innebär en minskning av oljeanvändningen med ca 1 300 MWh (ca 130 m3) och elan-
vändningen med 1 100 – 1 800 MWh (beroende på om det blir fjärrvärme eller värmepum-
par). Konverteringen kräver investeringar, vilka dock sker med lönsamhet. 

Ansvarig: MBAB 

Start: 2010, klart 2014 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 17 Effektivisering i samband med renovering 

MBAB arbetar kontinuerligt med ett underhållsprogram för byggnader från 60 och 70-talet 
och i samband med detta kommer man att vidta extra åtgärder för att effektivisera använd-
ningen både av värme och av el. Lönsamhetsbedömning för energiinvesteringarna skall ske 
på basis av livscykelkostnad.  

Ansvarig: MBAB 

Start: 2010, fortlöpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 18 Utökad mätning och behovsstyrning 

MBAB har inlett arbetet med att installera mätning av vattenförbrukningen i respektive lägen-
het för att på så sätt påverka hyresgästernas beteende mot minskad vatten- och energiför-
brukning. Detta arbete kommer fortlöpande att fortsätta. Samtidigt har man börjat införa pro-
gnosstyrning av värmecentralerna för att få utökade värmekomfort samtidigt som man får 
minskad energiförbrukning. Även detta arbete av prognos/behovsstyrning kommer att fort-
sätta. Kopplat till mätning och styrning av hyresgästerna energirelaterade beteende kommer 
man även utreda möjligheten till individuell mätning och debitering av tvättider i tvättstugor. 

Ansvarig: MBAB 

Start: 2010, fortlöpande 

Rapportering: Årligen 



16 

 

Åtgärd 19 Effektiviserad utomhusbelysning 

MBAB kommer att till 2016 byta ut samtliga äldre kvicksilverarmaturer i utomhusbelysning till 
energieffektivare armaturer.  

Ansvarig: MBAB 

Start: 2010-2016 

Rapportering: Årligen 
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Vatten & avlopp 

Åtgärd 20 Rötning av avloppsslam 

I den långsiktiga planen för VA-försörjning är medel upptagna för en rötningsanläggning. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2016 

Rapportering: 2016 

Åtgärd 21 Energieffektivitet vid inköp 

Inköp av teknisk utrustning till VA-verksamheten ger ofta energikonsekvenser i många år. Vid 
inköp skall därför, när det är relevant, energieffektivitet och livscykelkostnad alltid vara para-
metrar som skall ingå i beslutsunderlaget. Detta gäller framförallt maskinutrustning med en 
installerad effekt större än 25 kW. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2010, fortlöpande 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 22 Driftsutbildning 

Driftstekniker har stor inverkan på energianvändningen även för VA-verksamheten. En fort-
löpande utbildning är en förutsättning för att denna personalgrupp effektivt skall kunna utföra 
sitt uppdrag. Utbildningen sker inom ramen för ordinarie utbildningsresurser. 

Om möjligt samordnas utbildningen med utbildning för motsvarande grupper inom kommu-
nen.  

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: Utbildningsplan 2011, därefter regelbundet återkommande utbildningar 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 23 Effektiviserad uppvärmning 

I samband med att avloppsanläggningarna centraliseras skall även möjligheterna att effektiv-
sera uppvärmningen utredas. Anläggningarna värms idag med direktel och elpanna. Fjärr-
värme, värmepumpar eller att använda rötgasen är några möjliga alternativ. Även uppvärm-
ningen på de kvarvarande vattenanläggningarna skall ses över i samband med att centrali-
seringen genomförs. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: 2011, fortlöpande 
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Kommunens transporter 

Åtgärd 24 Riktlinjer för resor inom tjänsten 

Nya riktlinjer för tjänsteresor för de kommunala verksamheterna och bolagen skall utarbetas. 
Riktlinjerna skall bl.a. innehålla bestämmelser om såväl korta som längre resor i tjänsten och 
möjligheter och tekniker (telefon- och internetmöten) för att undvika resor. Som en del i detta 
arbete skall också göras en kartläggning av de egna fordonen som används i tjänsten. Miljö- 
och säkerhetskrav på fordonen vid användande av egen bil i tjänsten kan ställas i riktlinjerna. 
För fordon med bränsleflexibilitet skall också specificeras att miljöbränslet i dessa fall skall 
användas. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Start: 2011 

Rapportering: 2011 

Åtgärd 25  Resfria möten  

Åtgärder som ökar möjligheterna och kunskaperna för att hålla webbaserade möten ska ge-
nomföras. Målet är att det senast 2012 ska det finnas teknik på plats som innebär att webba-
serade möten kan genomföras. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Start: 2011 

Rapportering: 2011 

Åtgärd 26 Riktlinjer för inköp av fordon 

Kommunen leasar och köper en stor mängd fordon. Vid inköp/leasing av nya fordon skall i 
samtliga fall energieffektiviteten vara en del av bedömningen av fordonsvalen. I samtliga fall 
där det är möjligt skall fordonen även vara av miljöbilar enligt statens definition. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årlig rapportering 

Åtgärd 27 Utredning – miljöbilar för kommunanställda 

I syfte att påverka användningen av miljöfordon och därmed klimateffekterna ska möjlighet-
erna att erbjuda anställda att leasa miljöbilar utredas.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Start: 2011 

Rapportering: 2011 

Åtgärd 28 Upphandling mat- och avfallstransporter 

Vid nästa upphandling av livsmedel och avfallstransporter ska särskild vikt läggas vid att 
transporterna sker med miljövänliga och energieffektiva och med genomtänkta transportstra-
tegier. Även möjligheten till alternativa bränslen skall utredas. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: När det är aktuellt 

Rapportering: Årligen 
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Åtgärd 29 Upphandling skolskjutsar 

Vid planering och upphandling av skolskjutsar ska stor vikt läggas vid effektiv ruttplanering, 
att fordonen är energieffektiva och om möjligt drivs med ickefossila bränslen. Möjligheten att 
samordna med kollektivtrafik ska också beaktas.  

Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden 

Start: När det är aktuellt 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 30 Sparsam körning 

Kurser om hur man kan köra energisnålt genomförs för viss kommunpersonal. Teorikurs ge-
nomförs för en större grupp berörda, medan praktik begränsas, av kostnadsskäl, till dem som 
kör mest. Erfarenheter visar att med sparsam körning kan bränsleförbrukning minska med 4-
10 %. Utbildningar arrangeras i samarbete med MBAB. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 31 Ruttplanering 

För att minimera transporterna ut till kommunens olika vårdtagare skall möjligheterna att rutt-
planera hemtjänsten och matutkörningen utredas. Erfarenheter från andra kommuner har 
visat på stora möjligheter att effektivisera transporterna på detta sätt. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 32 Resor till arbetsplatsen 

Åtgärder som stimulerar till att anställda tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil ska 
genomföras. Hur personalen tar sig till arbetet ska undersökas genom personalenkät med 
start 2011. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Start: 2011 

Rapportering: 2011 

Åtgärd 33 Utredning - Samordning av godstransporter 

Möjligheterna att förbättra energieffektivitet och minska klimatpåverkan genom samordnade 
godstransporter ska utredas. 

 Ansvarig: Teknik och servicenämnden 

Start: 2011, klart 2011 

Rapportering: Årligen 
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Samhällsbyggnad 

Åtgärd 34 Transporter och uppvärmning vid etablering av nya områden 

Vid all nyetablering skall möjligheterna till kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik särskilt 
beaktas. Detta gäller möjligheterna till uppvärmningsformer som skall ligga i linje med strate-
gins övriga målsättningar. 

Ansvarig: Plan- och byggnadsnämnden 

Start: 2011, fortlöpande 

Rapportering: Årligen 
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Övrigt 

Åtgärd 35  Energieffektiv upphandling av energiförbrukande utrustning 

För att minska energianvändningen i kommunens verksamhet är det viktigt att energiförbru-
kande utrustning som köps in är energieffektiv, exempelvis belysning, IT-utrustning, vitvaror 
och pumpar. Kommunen ska vid upphandling ställa energikrav på utrustning där det är rele-
vant. Till hjälp finns det energieffektiva produktspecifikationer för olika produktområden, som 
tillhandahålls av Miljöstyrningsrådet. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011  

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 36 Riktlinjer för utomhusbelysning 

Belysning utgör en stor del av elanvändningen i den kommunala verksamheten. För att 
minska elanvändningen skall energieffektiv belysning vara en viktig utgångspunkt vid fram-
tida byten av armaturer. En översyn av riktlinjer och program för utomhusbelysning bör gö-
ras. Detta kan ske genom att lönsamhetsbedömning tillåts ske på basis av livscykelkostnad. 
Programmet skall även ta hänsyn till avstånd, estetiska, arbetsmiljömässiga och trygghetsa-
spekter. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011  

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 37 Utredning – biogas 

För att öka andelen förnybara bränslen och utnyttja de lokala förutsättningarna i Marks kom-
mun bör möjligheterna till lokal biogasproduktion utredas. Biogasen kan dels ersätta olja och 
el lokalt på gårdsnivå, dels raffineras till drivmedel. Kommunens roll blir i första hand att vara 
katalysator och bidra till att olika aktörer kan mötas. Kommunen kan även bli aktuell som 
leverantör av rötbart hushållsavfall och genom eventuell samrötning vid avloppsreningsver-
ket. Kommunen skall också följa Hushållningssällskapets utredning kring biogas i Västra 
Götaland. Därefter får utvärderas möjligheten till konkreta åtgärder i Marks kommun. Se 
även åtgärd 19 ovan. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 38  Kommunikations- och utbildningsplan  

En kommunikations- och utbildningsplan ska tas fram med syftet att öka medvetenheten 
bland personal och politiker inom kommunen om energi- och transportfrågor och hur man 
kan minska onödig energianvändning. Planen uppdateras årligen. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 
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Åtgärd 39 Energiinformation till industrin 

Eftersom kommunen inte har någon rådighet över utvecklingen inom industrin är åtgärden att 
industrin kan erbjudas t.ex. gemensamma kurser med kommunen, energiseminarier, före-
tagsbesök med energi och miljö i fokus, kurser i miljödiplomering. Informationen kan kombin-
eras med de insatser som energirådgivningen numera har möjlighet att göra inom industrin. 

Ansvarig: Plan – och byggnadsnämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 40 Utredning – metangashantering vid Skene Skog 

I samband med att deponin i Skene Skog sluttäcks kommer utredas möjligheterna att ta 
hand om den metangas som läcker ut i samband med nedbrytningen av avfallet. Fler alterna-
tiv kan bli aktuella; insamling för användning, insamling och fackling eller nedbrytning med 
metanfilter. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: 2011 

Åtgärd 41 Uppföljning av Strategin  

För att få en effektiv samordning, hantering och uppföljning av alla åtgärderna skall åtgärder-
na årligen följas upp. Avrapporteras årligen till kommunstyrelsen i samband med årsredovis-
ningen.  

Se vidare kapitlet om uppföljning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 42 Utredning – Anläggningar för grovsopor 

För att minimera privatbilskörning i samband med avlämnandet av grovsopor skall antalet 
anläggningar och deras placering utredas. 

Ansvarig: Plan- och byggnadsnämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 

Åtgärd 43 Undvika komfortkyla 

På senare tid har det blivit vanligare med komfortkyla i framförallt privata lokaler, men även i 
offentliga lokaler och bostäder. Detta innebär dock i många fall kraftigt ökad energiförbruk-
ning, varför Marks kommun endast skall använda komfortkyla i de fall som det är medicinskt 
motiverat. 

Ansvarig: Teknik- och servicenämnden 

Start: 2011 

Rapportering: Årligen 
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Val av åtgärder enligt förordning 2009:893 

De kommuner som beviljats stöd från Energimyndigheten för energieffektivisering i kommu-
nens och de kommunala bolagens fastigheter och transporter, ska enligt förordningen 
(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter välja att arbeta med minst två av sex 
åtgärder som finns beskrivna i förordningen.  

Dessa åtgärder är:  

A. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energipre-
standa, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 

B. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens Energimyndighet tillhan-
dahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier 
av utrustning,  

C. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 

D. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 

E. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller  

F. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder 
för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. 

Marks kommun har valt att arbeta med åtgärd B och F. Åtgärd B omfattas av åtgärderna 21, 
26, 28, 29 och 35 och åtgärd F omfattas av åtgärderna 8, 9, 10, 11, 13 och 14.  
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1.4 Energiråd 
Energiförbrukningen påverkas starkt av energianvändarnas beteende. Av denna orsak 
föreslår energiplanen även ett antal åtgärder som mindre är av teknisk art och istället fokuse-
rar på vad alla personer kan göra genom sitt energibeteende. Även dessa riktlinjer har sorte-
rats in under respektive övergripande mål. Råden är i första hand tänkta att kunna användas 
inom de kommunala verksamheterna och bolagen, men eftersom de är allmängiltiga kan de 
med fördel även användas av privatpersoner och företag. 

Effektiv användning av energi 

- Släck ljuset inne och ute när det inte behövs – det sparar 100 %! Belysningen skall 
styras av behovet. Som hjälp att komma ihåg att släcka kan ljud, tids- och närvaro-
styrning vara effektiva tekniska åtgärder. 

- Energieffektiva vitvaror och köksutrustning. Att välja en produkt som har högsta 
energistandard gör stor skillnad på energiförbrukning. Det är dessutom oftast lön-
samt, eftersom merkostnaden oftast inte är särskilt stor. Välj därför minst AA++ stan-
dard. 

-  Lågenergilampor sparar 80-85 % av elen. Lamporna är visserligen avsevärt dyrare i 
inköp, men genom den låga elförbrukningen och att livslängden är ca 10 gånger 
längre än för en glödlampa sparar man ändå ca 100 kr/lampa. LED-lamporna som nu 
börjar komma är ännu effektivare och sparar ungefär 95 % av energin jämfört med en 
glödlampa. 

- Stäng av datorer, skrivare och kopiatorer. Elförbrukningen för kontorsutrustning ökar 
hela tiden och även om apparaterna ofta blir energieffektivare ökar samtidigt antalet. 

- Undvik stand-bylägen på elektriska apparater. Elförbrukningen i stand-byläge kan 
vara hög och antalet apparater med stand-by funktion ökar. Även om nyare apparater 
ofta har lägre stand-by förbrukning, finns många undantag även på nya apparater. 
Kolla därför stand-by förbrukningen vid inköp och stäng av apparaterna helt när de 
inte används. 

- Avropa varor som är upphandlade enligt avtal. Oftast ingår miljökriterier vid upp-
handlingarna. 

Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning 

- Rätt inomhustemperatur. Som en tumregel brukar man säga att om man sänker in-
omhustemperaturen med 1°C sparar man 5 % av uppvärmningsenergin på ett år. In-
omhustemperaturerna tenderar generellt att öka och det gör också att energiförbruk-
ning ökar.  

Effektiva transporter med låg klimatbelastning 

Fordon utan utsläpp av fossil koldioxid är en möjlig väg för att minska utsläppen. Dock är det 
ännu effektivare om man kan minska det totala antalet onödigt körda kilometer. Transporter-
na innebär inte bara utsläpp av koldioxid. Utnyttja därför i vardagen möjligheterna till: 

- Samåkning 

- Kollektivtrafik 

- Cykla och gå 
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Involvera och engagera privatpersoner 

För att uppnå energiplanens mål är det även viktigt att personer utanför den kommunala or-
ganisationen engageras i arbetet. För denna del av genomförandet hänvisas dock till det 
kommande kommunala Miljöstrategiarbetet.  
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1.5 Genomförande och uppföljning 
För det fortsatta arbetet med genomförandet av åtgärderna ansvarar respektive nämnd, sty-
relse och bolag.  

För att få en effektiv samordning, hantering och uppföljning av alla åtgärderna skall åtgärder-
na årligen följas upp och rapporteras till Kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kom-
munfullmäktige i samband med årsredovisningen varje år. 

För löpande uppföljningen av energiplanen har indikatorer formulerats som speglar respek-
tive övergripande mål och delmål. Indikatorerna redovisas i bilaga 3. 

När åtgärderna till större delen genomförts alternativt det uppstår andra orsaker till att planen 
behöver uppdateras är det Plan- och byggnadsnämnden ansvar att ta initiativ till detta. 

1.6 Utvecklingsscenarier 
För att ge några bilder av den framtida energisituationen i Mark har två möjliga utvecklings-
vägar analyserats; ett referensscenario där endast redan beslutade åtgärder genomförs jäm-
fört med dagsläget och ett framtidsscenario där samtliga förslagna åtgärder genomförs.  

Analysen har genomförts på detaljerad nivå, dvs. med identifikation av utvecklingen i Små-
hus, Flerbostadshus, osv. För läsbarheten i rapporten presenteras här dock endast några 
övergripande resultat och jämförelse mot referensscenariot sker enbart vad gäller koldioxid-
utsläppen. 

Allt som redovisas här är således ett resultat av att samtliga åtgärderna i kapitel 1.3 genom-
förs och att andra tendenser som t.ex. fortsatt byte bort från olje- och elpannor i småhusen 
fortsätter på samma sätt som i dagsläget. 

Förutsättningar och beräkning 

Beräkningen av den framtida situationen för uppvärmning och el har beräknats på basis av 
nuläget, en prognostiserad befolkningsförändring av Mark3, den stora mängd åtgärder som 
genomförs enligt handlingsplanen och en fortsättning av de tendenser som finns i utveckl-
ingen i övrigt (t.ex. fortsatt reduktion av oljeanvändningen i småhus och ökad användning av 
pellets och värmepumpar). För transporterna har antagits att förändringen av mängden 
transportarbete, val av bränslen och utsläpp följer de nationella prognoserna, se vidare bi-
laga 4. För den lokala industrin, som den kommunala verksamheten har en begränsad insikt 
i och inflytande över, har antagits att situationen är oförändrad jämfört med nuläget så när 
som på viss fjärrvärmeanslutning.  

Framtidsscenariot innebär bland annat en fortsatt ökning av förnybara bränslen och en kraf-
tig energieffektivisering. För de kommunala fastigheterna och bostäderna antas en effektivi-
sering på 10 % till 2014 och 20 % till 2020 (relativt 2008). För småhusen och de privata loka-
lerna antas dock att endast hälften av den nationella målsättningen genomförs, dvs. 5 re-
spektive 10 % effektivisering. För industrin görs ingen bedömning av möjlig effektivisering. 
Transporternas utveckling följer de nationella prognoserna och bedömningarna. 

Vid tolkningen av resultaten är det viktigt att vara medveten om att den teoretiska effektivi-
seringspotentialen (dvs. om samtliga lönsamma åtgärder genomförs) har för 2030 uppskat-
tats till ca 40 % och att flera av åtgärderna förutsätts att bli genomförda i samband med re-
novering. Vissa utredningar indikerar att genomförandegraden av dessa 40 % kan förväntas 
bli ca 20 %, dvs. totalt en sammanlagd effektivisering på 8 %! Trögheten i genomförandet 
                                                 

 

 
3 I enlighet med befolkningsförändringen de senaste 10 åren, vilken varit ungefär konstant. 
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beror på flera olika faktorer som t.ex. att fastighetsägare ofta använder en annan kalkylränta 
än vad man gör i samhällskalkyler, bristande kunskap om lönsamheten för olika åtgärder och 
att det för framförallt vid eleffektivisering krävs en mängd mindre åtgärder för att uppnå på-
tagliga resultat. Man ska med andra ord vara medveten om att målet med 20 % reduktion är 
ett krävande mål, Målet innebär med andra ord ett klart trendbrott jämfört med den senaste 
20-årsperioden. 

Handlingsplanen innehåller flera åtgärder som minskar de lokala utsläppen av fossil koldi-
oxid, svavel, kväveoxider och kolväten för uppvärmning, men eftersom Marks kommun redan 
idag har relativt små utsläpp av dessa ämnen, så innebär åtgärderna en minskning från en 
redan låg nivå. Utsläpp i förhållande till riket redovisas i kapitel 2 om Fakta och Bakgrund. 
Utsläppen lokalt ställs också mot situationen om man vidgar perspektivet och ser vilka ut-
släpp elanvändningen i Mark ger i det Nordiska/Nordeuropeiska elsystemet. 

Total tillförd energi 

Den totala tillförda energin framgår av figur 1 nedan. Den utveckling som pågått sedan mitten 
av 80-talet med minskande fossila bränslen fortsätter. Effekterna av den omfattande effekti-
viseringen i bebyggelsen döljs delvis genom den fortsatt starka tillväxten av transporterna. 
Andelen dieselbilar ökar kraftigt på bensinbilarnas bekostnad. Fram till 2020 beräknas de 
alternativa bränslena stå för en andel på drygt 5 % av transportenergin. 

  
Figur 1 Total tillförd energi till Mark kommun, inklusive industri och transporter, [GWh] 

Bostäder och Lokaler 

Om åtgärderna enligt handlingsplanen genomförs och övriga trender i samhället fortsätter så 
innebär det för småhusen framförallt ett ökat genomslag av fjärrvärme, pellets, värmepumpar 
och energieffektivisering. På basis av förändringen av befolkningen i kommunen den senaste 
10-årsperioden antas bebyggelsen att vara konstant i framtiden.  

Situationen för flerbostadshusen är delvis annorlunda. Nästan samtliga fastigheter är redan 
anslutna till fjärrvärmen och det antas endast ske en mindre förändring från oljeuppvärmning 
till fjärrvärme. Dock kommer ökad effektivisering av värmeanvändningen innebära att den 
totala volymen av levererad fjärrvärme minskar till denna grupp. För de offentliga och privata 
lokalerna i Marks kommun blir utvecklingen snarlik för flerbostadshusen. I figuren nedan åter-
finns merparten av flerbostadshusen och lokalerna i biobränslet som används i fjärrvärmesy-
stemet. 
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För de kommunalägda fastigheterna försvinner den kvarvarande oljan och elpannorna i det 
närmaste helt till 2014 och ersätts av fjärrvärme, pelletspannor och värmepumpar.  

Figur 2 visar den totala energianvändningen i Bostäder och Lokaler i kommunen. Elen i figu-
ren nedan utgör både el för uppvärmning (främst värmepumpar och direktel), men även drift 
och hushållsel. 

 
Figur 2 Tillförd energi till Bostäder och Lokaler, [GWh] 

Fjärrvärmen, figur 3, kommer att fortsätta att öka sin andel av uppvärmningen genom fortsatt 
anslutning av framförallt småhus, men även en del anslutning av övriga fastighetstyper. Ge-
nom den kraftiga effektiviseringen kommer dock volymökningen till 2014 bli begränsad och 
till 2020 kommer volymerna till och med att minska och åter vara på dagens nivå. Till 2014 
kan den nuvarande användningen av fossil olja komma att ersättas med bioolja eller motsva-
rande, varför fjärrvärmeproduktion i så fall blir helt fossilbränslefri. 

 
Figur 3 Tillförd energi till fjärrvärmesystemet, [GWh] 

Utsläpp av fossil koldioxid 

De lokala utsläppen av fossil koldioxid, figur 4, kommer för det stationära energisystemet att 
minska kraftigt (-50 %) till 2020. Till 2020 kommer drygt 80 % av de lokala utsläppen från 
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transportsektorn och ca 15 % från industrin. Genom den kraftiga minskningen från energisy-
stemet kommer, trots ökningen från transporterna, utsläppen minska med ungefär 10 %.  

I referensfallet med små förändringar av energisystemet sker det endast en mindre minsk-
ning av utsläppen från energisystemet och sammantaget, genom ökningen av transporterna, 
blir det en ökning av utsläppen. 

 
Figur 4 Lokala utsläpp av fossil koldioxid, inklusive utsläppen från fjärrvärme, transporter och industri, 
[kton] 

När man vidgar perspektivet från Mark till Norden blir utsläppssituationen helt annorlunda. 
Den el som konsumeras i Mark kommer att, under större delen av året, ge upphov till utsläpp 
i det Nordiska elsystemet och på marginalen (den sist producerade enheten)4 är andelen 
fossila bränslen relativt stor. Med ett antagande om att merparten av marginalen produceras 
med kol och naturgas (men även en del vindkraft och biokraftvärme) innebär detta ändå att 
utsläppen från elanvändning blir mycket höga, se figur 5.  

Sammantaget innebär detta att nästan 70 % av CO2-utsläppen uppstår genom elanvänd-
ningen. Med detta betraktelsesätt minskar CO2-utsläppen med ca 10 % mellan 2007 och 
2020. 

Om alla åtgärder genomförs kommer Marks totala utsläpp (inklusive utsläppen från det nor-
diska elsystemet) av CO2 att överträffa EU:s mål om 20 % reduktion från 1990 till 2020. För 
de totala utsläppen blir reduktionen mellan 2007 och 2020 10 %. Om man ser detta i per-
spektiv av det kraftiga bytet bort från olja som skett på senare år, uppskattas att även i detta 
fall överträffas EU:s målformulering om 20 %. 

                                                 

 

 
4 Sköldberg H., Unger T., Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion – modellberäkningar, Elforsk rapport 08:30, april 2008 
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Figur 5 Totala utsläpp av fossil koldioxid, inklusive utsläppen från fjärrvärme, transporter, industri och el, 
[kton] 

Svavelutsläpp 

Minskningen av de lokala svavelutsläppen, figur 6, blir inte lika stor som för koldioxid, men 
dessa utsläpp ligger redan idag på en mycket låg nivå. Minskningen beror framförallt på 
minskningen av oljeanvändningen och effektiviseringen. Eftersom svavelhalten i biobränsle 
är ungefär lika stor som i olja är det svårt att ytterligare minska utsläppen vid övergången till 
förnyelsebara bränslen.  

 
Figur 6 Lokala utsläpp av svavel i Mark kommun, inklusive utsläppen från fjärrvärme, transporter och 
industri, [ton] 

Kväveutsläpp 

Även kväveutsläppen, figur 7, kommer att minska kraftigt i utvecklingsscenariot. I detta fall 
beror det till allra största delen på kommande ökade krav på den katalytiska reningen i for-
don. Dessa krav är dock ännu ej helt beslutade och om dessa inte genomförs kan istället 
utsläppen komma att öka pga. det ökade transportarbetet. Kväveoxidutsläppen från övriga 
delar av energisystemet minskar med ca 10 %, men från en relativt låg absolut nivå jämfört 
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med transporterna. Observera också att utsläppen från industrin antas vara konstanta över 
perioden. 

 
Figur 7 Totala lokala utsläpp av NOx (ton) i Mark kommun, inklusive utsläppen 

Kolväteutsläpp 

Minskningen av kolväteutsläppen, figur 8, beror både på att gamla vedpannor utan ackumu-
lator försvinner pga. ålderskäl och ersätts med moderna ved- eller pelletspannor och att de 
nya katalysatorerna i fordonen ytterligare förväntas reducera kolväteutsläppen genom 
skärpta avgaskrav (se dock diskussionen ovan om kväveoxider kring genomförandet av de 
nya kraven). Den totala reduktionen blir ca 50 % mellan 2007 och 2020. 

 
Figur 8 Lokala utsläpp av kolväte i Mark kommun, inklusive utsläppen från fjärrvärme, transporter och 
industri, [ton]. 
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Sammanfattning  

Framtidsscenariot med alla de åtgärder som genomförs innebär att samtliga övergripande 
mål och delmål uppfylls! Två utfall bör dock framhållas: 

- De lokala utsläppen av fossil koldioxid minskar. Inkluderar man utsläppen av koldi-
oxid utanför kommunen pga. av elanvändningen blir dock minskningen något mindre. 
Men även i detta fall uppfyller framtidsscenariot den nationella målsättningen för 
2020. Det bör dock observeras att man bedömer att de nationella målsättningarna är 
otillräckliga för att förhindra klimateffektens temperaturökning. 

- Övergången till förnybara bränslen i transportsektorn påverkas i hög grad av nation-
ella beslut snarare än lokala kommunala beslut. För att det ska vara politiskt möjligt 
att fatta nationella och internationella beslut måste dock den lokala nivån gå före och 
visa att förändring är möjlig. Även om både det övergripande transportmålet och del-
målen uppnås talar prognoserna för 2020 för att andelen förnybara transportbränslen 
är begränsad. 

1.7 Miljöbedömning 

Miljöbedömningen omfattar två steg, en sammanfattning av miljösituationen i Mark kommun 
och hur de lokala utsläppen påverkar miljösituationen samt en miljöbedömning av de olika 
åtgärder som föreslagits. 

Sammanfattad bedömning av miljöpåverkan från energisystemet i Marks kommun 
Mark är en relativt liten kommun med ca 34 000 invånare, där miljösituationen är förhållan-
devis god jämfört med många andra områden i Sverige. Den största tätorten är Kinna-Skene, 
med ca 14 000 invånare. En genomgång har gjorts av den miljöpåverkan som förekommer 
till följd av lokal energiproduktion och trafik.  

Genomgången visar att luftkvaliteten i kommunen är god. Ett fåtal mätningar har gjorts i 
kommunen, men slutsatser kan dras från dessa tillsammans med resultaten från mätningar i 
andra kommuner i Västra Götalands län inom ramen för luftvårdsförbundet Luft i Väst, där 
Marks kommun ingår. Tillgängliga resultat indikerar att det troligtvis inte sker några överskri-
danden av miljökvalitetsnormer i kommunen. För de föroreningar som studerats (kväveoxi-
der, svaveldioxid partiklar, m.fl.) ligger halterna i stor utsträckning även under de miljömål 
som man syftar till att nå till 2010 – 2020. Genom att man i energiplanen satsar på fortsatt 
utbyggnad av fjärrvärmen, bedöms luftkvaliteten att ytterligare kunna förbättras, särskilt om 
man med fjärrvärme ersätter vedeldning och småskalig förbränning av olja.  

Trafiken ger idag betydande utsläpp för flera av de studerade ämnena, inte minst kväveoxi-
der och koldioxid.  

De lokala utsläppen från energisystemet bedöms innebära ett mycket litet bidrag till såväl 
den lokala luftkvaliteten som lokal försurning och övergödning. En fråga som dock inte varit 
möjlig att bedöma i dagens läge är eventuell påverkan på luftkvaliteten av PM10-utsläpp från 
lokal småskalig vedeldning. Utsläpp från vedeldningen kan lokalt vara av betydelse för halt-
nivåerna av partiklar och polycykliska aromatiska kolväten, PAH. 

Genom ett mer omfattande fjärrvärmesystem samt effektiviseringar av uppvärmningen inom 
kommunernas fastigheter och åtgärder för ökat kollektivresande förväntas på sikt minska 
energianvändningen. Åtgärder för att minska fossilbränsleanvändningen i såväl energi- som 
transportsystemet kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp och minskade bidrag till 
växthuseffekten. En miljöbedömning av de olika åtgärderna har gjorts för att värdera hur åt-
gärderna kan bidra till att nå kommunens övergripande mål, även om någon direkt kvantifie-
ring inte kunnat göras. Ytterligare redovisning av miljösituationen i kommunen samt en miljö-
bedömning av de olika åtgärderna framgår av bilaga 1. 
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2. Fakta och bakgrund 

2.1 Nuläget till energiplan 
Nedanstående nuläge beskriven den geografiska kommunen Mark och ligger som grund för 
energiplanens mål åtgärder. Beskrivningen bygger i huvudsak på data från 2007, med vissa 
tillbakablickar över utvecklingen fram till 2007.  

En nulägesbeskrivning för kommunens egna fastigheter och transporter, i enlighet med kra-
ven i Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och lands-
ting, finns i avsnitt 2.3 med basåret 2009. 

Energisystemet har delats upp i följande sektorer: 

- Bostäder & Lokaler – här ingår grupperna småhus, flerbostadshus, offentliga lokaler, pri-
vata lokaler 

- Fjärrvärme 

- Industri 

- Transporter 

Total energitillförsel 

Den totala energitillförseln till Mark kommun under 2007 var ca 940 GWh, och den fördelade 
sig med ungefär 25 % biobränslen, 41 % fossila bränslen och 34 % el (Figur 9). Situationen 
exklusive transporter var att 17 % utgjordes av fossila bränslen, 36 % biobränslen och 47% 
el. El utgör med andra ord den dominerande energitillförseln för kommunen. Industrins andel 
av den totala energitillförseln utgör ca 12 %. 

 
Figur 9 Total tillförd energi till Marks kommun, inklusive Industri och Transporter 

Användningen av energin i olika sektorer framgår av figur 10. I figuren redovisas fjärrvärme 
för jämförbarheten som ett bränsle. Fjärrvärmen bestod 2008 till ca 99% av biobränsle. 
Småhusen energianvändning är i detta fall dominerande med en andel på ca 50%. Industrins 
andel är ca 25% och övriga grupper utgör tillsammans ca 25%. 
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Figur 10 Total tillförd energi till Marks kommun, inklusive Industri och Transporter 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmesystemet i Mark är relativt väl utbyggt, med en stor andel av flerfamiljshusen, of-
fentliga och privata lokalerna anslutna. Man har under senare år investerat ca 350 Mkr för att 
minimera mängden fossila bränslen och för att även kunna producera el lokalt med biobräns-
len. Det finns dock en hel del industri och småhus som ännu inte är anslutna. Möjligheterna 
att ansluta småhusen begränsas dock kraftigt av småhusens lokalisering i förhållande till 
fjärrvärmesystemet. Möjligheterna att ansluta industrin och på så sätt minska oljeanvänd-
ningen i kommunen påverkas även av tillverkningsindustrins gynnsamma situation vad gäller 
energibeskattning. 

År 2007 utgjordes ca 99 % av den tillförda energin av biobränsle, och resterande 1 % kom 
från olja, se figur 11.  
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Figur 11 Fjärr- och elproduktion samt värmeleveranser 2007. 

Utsläpp 

De totala lokala utsläppen, inklusive Transporter och Industri framgår av figur 12. Utsläppen 
av svavel är idag relativt små och de dominerande utsläppen kommer från olje- och 
biobränslepannor. Av kväveoxidutsläppen (NOx) står transporternas andel för drygt 80 %. 
För koldioxiden är transporternas andel ca 70 %. De kolväteutsläpp som ingår i samman-
ställningen är dels utsläpp från transporter och dels utsläpp från äldre ej miljögodkända fast-
bränslepannor (främst ved men även pellets). Kolväteutsläppen domineras av de äldre ved-
pannorna. För industrin redovisas kolväteutsläppen exklusive utsläpp från eventuella indu-
striprocesser. 
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Figur 12 Totala lokala utsläpp i Mark kommun, 2007. 

En jämförelse mellan de lokala utsläppen i Mark jämfört med medelutsläppen i Sverige fram-
går av tabell 1 nedan. Observera att medelutsläppen för Sverige avser 2006, vilket är den 
senast tillgängliga statistiken. 

 

Tabell 1 Lokala utsläpp i Mark jämfört med medelutsläppen i Sverige. Sverigemedel är exklusive internat-
ionell bunkerolja 

Utsläpp Mark 
exkl. indu-

stri & 
transporter
[ton/kton] 

Mark 
exkl. indu-

stri & 
transporter
[kg/person]

Mark / Sveri-
gemedel 

[%] 

Mark 
totalt 

[ton/kton]

Mark 
totalt 

[kg/person] 

Mark / Sveri-
gemedel 

[%] 

Svavel 9,1 0,3 46 12,3 0,4 18 

NOx 61 1,8 46 471 14,2 75 

CO2 16,4 0,5 
[ton/pers] 

27 106 3,6 56 

Kolväte 580 17,5 - 830 25,0 - 

 

Utsläppen i Mark, exklusive industri och transport, är lägre eller mycket lägre, än medelvär-
det för Sverige. Detta beror till stor del på att andelen elvärme och biobränslen är högre än 
normalt. Detta är särskilt tydligt för koldioxidutsläppen som är mindre än 1/3 av medelutsläp-
pet. För kolväteutsläppen görs ingen motsvarande jämförelse, eftersom indelningen av den 
nationella statistiken gör dessa utsläpp svåra att jämföra. 

Även inklusive industri och transporter är utsläppen lägre än medelvärdet för Sverige. För 
svavel är utsläppen avsevärt lägre än Sverige-medel, främst genom industristrukturen i 
kommunen (dvs liten användning av högsvavlig olja och kol). Även utsläppen av koldioxid är 
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lägre och sammantaget blir utsläppen av koldioxid bara drygt hälften av medelutsläppet i 
Sverige. Kväveoxiderna (NOx) påverkas generellt kraftigt av transporterna i kommunen, men 
även här blir värdet totalt lägre än medel. 

Om man även inkluderar de utsläpp som sker utanför Mark som en följd av elanvändningen i 
Mark blir utsläppsbilden en annan. I figur 13 redovisas utsläppssituationen om man antar att 
en ökning eller minskning av elanvändningen på marginalen innebär en förändring av det 
dyraste produktionsslaget i elsystemet. I det nordiska elsystemet innebär detta oftast att 
mängden el från fossila bränslen minskar eller ökar när elförbrukningen förändras. Eftersom 
el från fossilbränslekondens ger höga utsläpp av fossil koldioxid blir de resulterande utsläp-
pen i elsystemet höga och sammantaget avsevärt högre än de lokala utsläppen i Mark. 

För 2007 blir de totala utsläppen lokalt i Marks kommun ca 106 kton och i elsystemet på 
marginalen ca 220 kton, varför utsläppen i elsystem är dubbelt så stora som de lokala ut-
släppen. 

 
Figur 13 Totala utsläpp av fossil koldioxid (CO2) lokalt i Marks kommun (inklusive Transport och Industri) 
samt utsläpp på marginalen i elsystemet. 
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2.2 Viktiga delar av energisystemet 
Som fördjupad bakgrund till handlingsplanen och för förståelsen av den historiska utveckl-
ingen beskrivs nedan några av de viktigare delarna av energisystemet i Marks kommun. För 
åtgärderna i respektive del hänvisas till kapitel 1.3. 

Marks kommuns fastigheter 

Uppvärmning 

Under senare år har Teknik och servicenämnden gjort riktade insatser för att minska energi-
användningen inom sitt fastighetsbestånd, men även för att minska andelen fossila bränslen. 
Energianvändningen 2007 framgår av figur 14 nedan. Den kvarvarande andelen eldningsolja 
ligger runt 17 % av den tillförda energin för uppvärmning (exklusive driftel). Endast en mindre 
andel elvärme (ca 7%) finns kvar i dagsläget. Biobränslet andel i egna pannor är mycket lite. 
Istället används biobränsle i stor omfattning genom att fjärrvärmen till 99 % är producerad 
med biobränslen. Användningen av värme har under den senaste 5-årsperioden effektivise-
rats med i storleksordningen 10 %. 

 
Figur 14 Energiförbrukning i Marks kommuns fastigheter 2007. Värmen är normalårskorrigerad. 

Elförbrukning 

Elenergi används både till uppvärmning och till drift av ventilationsanläggningar, belysning, 
elektrisk apparatur mm. Elanvändningen inom fastighetsbeståndet för annan användning än 
uppvärmning är omfattande, ca 50% av totalt tillförd energi. I det framtida arbetet med effek-
tivisering finns här därför en utmaning i att även minska denna del av energianvändningen. 

Marks Bostads AB 

Uppvärmning 

MBAB har idag 3525 lgh 76 lokaler och 280 027 m2, varav bostäder utgör nästan 90%. Man 
har under de senaste åren systematiskt arbetat för att effektivisera värmeanvändningen och 
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man har 2004-2008 minskat den specifika energiförbrukningen (kWh/m2) med 18 %! Man har 
också sedan 2008 en anställd med ansvar för energifrågorna inom företaget. Sedan 2004 
har också andelen olje- och elvärme minskat, vilket sammantaget ger en situation för 2007 
som framgår enligt figur 15 nedan. Andelen olja var 2007 3 % och el till uppvärmning ca 6 %. 
Framöver kommer även andelen olja och el minska ytterligare genom att fjärrvärmen expan-
derar ut till Örby och genom att det anläggs närvärme i Hyssna. Därefter kommer andelen el 
och olja för uppvärmning vara marginell. 

Elförbrukning 

MBAB förbrukar idag knappt 6,75 GWh el. Den stora förbrukningen är för ventilation tillsam-
mans med förbrukningen för storkök, trapphus och utomhusbelysning. Elförbrukningen har 
2007-2008 minskat med ca 3%. Hushållselen i lägenheterna redovisas inte under Marks Bo-
stads AB utan ingår istället under lägenheter i elnätsstatistiken.  

 

 
Figur 15 Energiförbrukning för Marks Bostads AB 2007. Värmen är normalårskorrigerad 

Fjärrvärme 

Verksamheten drivs i bolaget Mark Kraftvärme AB (MKVAB) som i sin helhet ägs av kommu-
nen. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Kinna/Skene, men har även närvärme i 
Fritsla. 

Fjärrvärmen är idag det helt dominerande uppvärmningssättet för grupperna flerbostadshus 
och lokaler. Bränslet består till nästan 99 % av biobränsle (träbränsle). Resterande är fossil 
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eldningsolja. Situationen 2007 framgår av figur 16 nedan. 

 
Figur 16 Fjärrvärme-, elproduktion och värmeleveranser 2007 

Nyanslutningar 

Man har under 2008 beslutat att expandera fjärrvärmenätet till Örby och man planerar för att 
etablera närvärme i Hyssna. Förutom enstaka objekt som ansluts inom det befintliga fjärr-
värmeområdet blir en framtida expansion aktuell framförallt i grupperna småhus och industri 
samt vid nybyggnation. 

Förnybar elproduktion 

Mark Kraftvärme AB (MKVAB) har under 2010 gett möjligheten att investera i förnybar elpro-
duktion, vilket kan komma att bidra till att företaget även får egen förnybar elproduktion. 

Se även Solenergi och Vindkraft nedan. 

De kommunala transporterna 

För de kommunala verksamheterna och bolagen har identifierats fem centrala delar: 

1. vilka fordon man kör och vilket bränsle man använder 

2. hur man kör 

3. hur mycket man kör 

4. vilka transportslag man använder i tjänsten 

5. vilket transportslag man använder till och från arbetet 

Kommunens transporter i verksamheterna och bolagen sker främst för hemtjänst (inklusive 
mattransporter), skolskjutsar, avfallsinsamling, färdtjänst samt personbilar för övriga tjänste-
resor. Vi nyanskaffning av bilar krävs generellt att fordonen skall vara energieffektiva och 
merparten av fordonen skall vara miljöfordon enligt statens definition. 

Kollektivtrafik 

Västtrafik AB bedriver kollektivtrafiken i kommunen. Västtrafiks linjer går från Tranemo till 
Göteborg via Mark – Kinna samt linjer till Kungsbacka och Borås. Inom kommunen finns 
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även Närtrafik. Genom den starka kopplingen till Västtrafiks planering ingår inte åtgärder för 
kollektivtrafiken i denna plan utan de kommer istället att utarbetas tillsammans med Västtra-
fik i ett senare skede. 

Fysisk planering 

Arbetet med att i högre grad få in energifrågor i fysisk planering är en nödvändighet för att på 
längre sikt få en mer uthållig kommun. Detta gäller bland annat vid lokalisering av nya bo-
stads- och affärsområden.  

De fysiska planerna för hela eller delar av kommunen ger riktlinjer, men styr inte utveckling-
en. Om kommunens mål tar upp en strävan efter en mer uthållig energitillförsel och energi-
användning är det emellertid mer troligt att sådana frågor beaktas när beslut fattas om t.ex. 
byggnadslov. En översiktsplan kan även rikta uppmärksamheten på energifrågorna. Kom-
munens ramverk kan endast i begränsad omfattning styra områdenas utseende. Exploatören 
har ofta också mycket större resurser i form av tid och pengar än vad kommunen kan avsätta 
för ett enskilt projekt. Kommunen kan via exploateringsavtal eller markanvisning leda inrikt-
ningarna så att översiktsplanens intentioner följs. För närvarande tillämpar kommunen inga 
högre krav på energiförbrukning vid nybyggnation än vad som anges i Boverkets bestäm-
melser. Nybyggnationen i kommunen är genom den relativt långsamma befolkningstillväxten 
(ca 100 personer per år den senast 10-årsperioden) begränsad. 

Kommunen kan dock främja energi- och miljöeffektiva lösningar genom energirådgivningen. 
Villaägare m.fl. kan stimuleras att välja god isoleringsstandard, flexibelt uppvärmningssystem 
och gå över från el till förnybar energitillförsel (t ex pellets, fjärrvärme eller värmepump). 
Energiråd kan även ges vid bygglov för ny- och ombyggnad. Energirådgivning i samband 
med bygglovsärenden och bygganmälan kan dock vara för sent för att påverka husets ut-
formning och valet av uppvärmningssystem. Energirådgivaren behöver, för att ges möjlighet 
att ge bra service och råd, vara med redan vid valet av tomt. 

För fysisk planering i övrigt se även Förnybar elproduktion, Kollektivtrafik, Vindkraft och 
Transporter. 

Avfall 

Marks kommun ingår idag i Borås avfallshanteringssystem, vilket innebär att man skickar 
samtliga avfallsfraktioner, utom avloppsslam, till Borås för behandling. Ny upphandling av 
avfallshanteringen är på gång varför nya lösningar kan komma att bli aktuella. 

Ur strategins synpunkt är de viktigaste klimatutsläppen från avfallssystemet metanutsläppen 
från deponin i Skene Skog. Deponin kommer inom kort att sluttäckas. Övriga deponier är 
äldre och metanavgången bedöms i dessa fall i stort ha klingat av. 

Även transporterna i samband med insamling av avfall och slam är en källa till utsläpp. För 
insamlingen är det viktigt att detta görs på effektivast möjliga sätt för att inte ge onödiga ut-
släpp från transporterna. 

Vatten & avlopp 

Marks kommun har idag 13 anläggningar för vatten och avlopp runt om i kommunen. Den 
nya vattenförsörjningsplanen innebär att antalet avloppsanläggningar på sikt minskas till en i 
centralorten samt att antalet vattenverk minskas till 6-8. Planen kommer att ta ca 10 år att 
genomföra. Föreslagen centralisering kommer att öka möjligheterna till att energieffektivisera 
vatten/avlopps-verksamheten och ge skalfördelar på en eventuell rötningsanläggning för 
avloppsslammet. För att kunna sluta kretsloppet – återföra slammet till jordbruket – måste 
dock problematiken med industriförorenat avlopp i centralorten vägas mot det mer krets-
loppsvänliga slammet från de yttre reningsverken. 
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Hushållen 

De senaste årens höjda energipriser, ökande skatter och ökande medvetenhet om energifrå-
gorna har inneburit att många villaägare har bytt eller kompletterat sitt uppvärmningssystem, 
från el- och oljepannor till pelletspannor och värmepumpar. I samband med bytet är det ofta 
kostnadseffektivt att samtidigt genomföra åtgärder för att effektivisera energianvändningen 
och på så sätt eventuellt kunna investera i en mindre panna eller värmepump och få en dub-
bel vinst av effektiviseringen. Detta sker dock sällan och istället blir det bara ett byte bort från 
el och olja till pellets och något mindre el. I denna process har energirådgivaren en viktig roll 
för att hjälpa konsumenten att välja en kostnadseffektiv och miljöriktig lösning. 

Studier har visat att en förhållandevis stor del av energianvändningen i bostäder beror på de 
boendes vanor och beteenden – som inomhustemperaturen, varmvattenförbrukningen samt 
användning av olika apparater och annan utrustning. Det räcker med andra ord inte med 
tekniska åtgärder, energianvändarna måste också vara medvetna om hur deras sätt att leva 
påverkar energiförbrukningen. 

Företagen 

För att klara att ersätta de fossila bränslena är det viktigt att även företagens energianvänd-
ning effektiviseras. Enligt Statens Energimyndighet kan elanvändningen inom industrin på 
nationell nivå, genom effektivisering, minskas med ca 20 TWh om året. 

Enligt erfarenheterna av en energikartläggning från ca 400 företag i höglandskommunerna är 
möjligheterna till effektiviseringar stora. I projektet konstaterade man att det går att spara 
omkring 20 % el respektive 20 % värme med kort återbetalningstid. El kan med fördel ersät-
tas av fjärrvärme för uppvärmningsändamål. Det är inte alltid omfattande åtgärder som be-
hövs. Istället räcker det ofta med en kartläggning av drifttider för enskilda komponenter ihop 
med någon form av behovsstyrning. 

Det finns exempel på företag som har minskat sin uppvärmningsenergi med 60 %! Åtgärder-
na har t.ex. varit att efter kartläggning, införa styr- och övervakningssystem av ventilat-
ionsaggregat, tryckluftssystem, belysning. Forskningsresultat visar också att en stor del av 
den onödiga energianvändningen beror på systemfel – man värmer och kyler samtidigt, vilket 
kostar mycket pengar och resurser. 

För att underlätta industrins energieffektivisering formuleras ett antal åtgärder som främst 
syftar till att öka information och kunskap inom industrin om möjligheterna till energieffektivi-
sering och möjligheten att utnyttja eventuell spillvärme i fjärrvärmesystemet. 

Solenergi 

Utvecklingen inom solenergiområdet har gått snabbt de senaste åren och idag har de flesta 
tillverkare av värmesystem också med solvärme bland sina produkter. Framförallt är det va-
kuumrörstekniken som har utvecklats. En vakuumrörsolfångare finns i olika utförande, glas-
rör med vakuum i röret eller dubbla rör med vakuum. Heatpipe är ett rör med ett medium 
som växlar mellan vätska och ånga. Vakuumsolfångare ger generellt ett högre värmeutbyte 
(bättre verkningsgrad) än plana solfångare, men i regel kostar de lite mer. Kombisolfångare 
med solceller har den högsta verkningsgraden. Poolsolfångare är en enklare typ av solfång-
are som passar bra till bl.a bad- och campinganläggningar. Ett vanligt villatak tar emot ca sex 
gånger mer energi än vad huset förbrukar. En skillnad är också att den nya generationens 
solfångare producerar värme dagtid även utan direkt solljus. Driftkostnaden är låg då an-
läggningen har få rörliga delar och det är, i princip, bara elenergi för cirkulationspumpen som 
utgör den rörliga kostnaden.  

Det finns idag 200 000 m2 glasade solfångare i Sverige, varav cirka 25 000 m² har installe-
rats år 2006. Installationerna ersätter 60-80 GWh/år. Miljönyttan finns framförallt där olja och 
el ersätts. 
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I dag finns flera olika stöd till solvärmeinstallationer. Dessa riktar sig till både bostäder och 
lokaler. Utvärderingen av solvärmebidraget har bland annat visat att solvärmens lönsamhet 
är beroende av investeringskostnaden samt priser på övriga energislag och att ett bidrag 
hjälper till ”på marginalen”. Idag gäller att solvärmen är lönsam om övrig energi är dyr och 
om solvärmeinstallationen är billig. Utgångspunkten har varit att det redan i regeringens upp-
drag till Boverket finns ett politiskt ställningstagande för ett fortsatt stöd. Boverket stödjer ett 
sådant ställningstagande för att oljeanvändningen ska fasas ut och elanvändningen ska 
minska. 

Enligt Boverkets uppfattning är ett rimligt mål att en miljon m2 solfångare installeras till år 
2020. Detta mål motsvarar ca 400 GWh, eller ungefär sex gånger så mycket energi som 
idag. 

Marks kommun har sedan tidigare solvärme bland annat på förskolan Näktergalen och 
Smedjan. Dessutom har Marks Bostads AB solvärme på Österbyvägen 1. 

Solen kan också användas för att producera el. De två vanligaste typerna av s.k. solceller är 
kisel- och tunnfilmsceller. Den elenergi som produceras är proportionell mot solljusets inten-
sitet och cellens verkningsgrad. Omvandlingen av solljus till el sker utan att något material 
förbrukas. 

Vindkraft 

För att underlätta vindkraftetableringar pågår för närvarande (2010) arbetet med att ta fram 
riktlinjer för vindkraftetableringar. Ett flertal intressenter är aktuella inom kommunen. Även 
Mark Kraftvärme utreder möjligheterna för vindkraft. 

Transporter 

Som framgår av nulägesbeskrivningen i kapitel 2.1. dominerar transporterna användningen 
av fossila bränslen i kommunen. Fordonen står också för en stor del av övriga luftförorening-
ar. Det är därför viktigt att i strategin även försöka påverka transporterna. Strategin och 
kommunen har dock begränsad möjlighet att påverka transporterna i och genom kommunen, 
varför de transporter som kommunen har mest direkt inflytande över har prioriterats. De delar 
som ingår är i första hand de egna transporterna, transporter som kan påverkas genom kol-
lektivtrafik, cykelbanor samt den fysiska planeringen. Kommunen arbetar fortlöpande för att 
underlätta för etablering av alternativa bränslen. 
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2.3 Nuläge till energieffektiviseringsstrategin 
Denna nulägesanalys syftar till att beskriva kommunens och de kommunala bolagens ener-
gianvändning till egna fastigheter, verksamheter och transporter. Basår för nuläget är 2009. 
 

Bakgrund 

För att förstärka det lokala och regionala energi- och klimatarbetet i landet beslutade rege-
ringen i slutet av 2009 om en förordning om statligt stöd till de kommuner och landsting som 
arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Marks kommun har 
ansökt om och beviljats stödet för åren 2010-2014.  

Senast 31 mars 2011 ska kommunen ha tagit fram en strategi för energieffektivisering, inklu-
sive nulägesanalys och handlingsplan, som ska rapporteras till Energimyndigheten. 

Denna nulägesanalys fokuserar på kommunens och de kommunala bolagens energianvänd-
ning för fastigheter, transporter, gatubelysning och VA-verksamhet. Basåret för analysen är 
2009. 

Den handlingsplan med mål och åtgärder som nulägesanalysen resulterat i har lagts in bland 
målen och åtgärderna för energiplanen och finns beskrivna i kapitel 1.  

Enligt förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter ska kommunen 
välja att arbeta med minst två av sex åtgärder som finns beskrivna i förordningen.  

Dessa åtgärder är:  

A. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energipre-
standa, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 

B. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens Energimyndighet tillhan-
dahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier 
av utrustning,  

C. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 

D. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 

E. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller  

F. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder 
för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. 
 

Organisation av energieffektiviseringsarbetet 

Det har under många år pågått arbete med att effektivisera energianvändningen i kommu-
nens fastigheter. Nu när Energimyndigheten beviljat kommunen stöd för att fokusera på 
dessa frågor kommer arbetet att intensifieras. En projektledare har anställts som ska leda 
och hålla ihop arbetet. Projektledaren delas av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. 
Dessa tre kommuner, som gemensamt kallas BoHäM, vill öka samarbetet med varandra och 
har bl.a. instiftat ett gemensamt kommunfullmäktige. Energieffektiviseringsprojektet kommer 
att genomföras i samarbete mellan de tre kommunerna med en gemensam projektorganisat-
ion. Tanken är att kommunerna ska dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter samt 
att man ska vinna tid på att utreda och genomföra vissa gemensamma åtgärder. 

Projektorganisationens uppbyggnad framgår av figur 17. En styrgrupp gemensam för de tre 
kommunerna har det övergripande ansvaret för projektet. Arbetet i projektet hålls samman av 
en samordningsgrupp bestående av representanter från kommunerna. Ett antal fokusgrupper 
med representanter för de tre kommunerna har bildats, vilka arbetar med olika fokusområ-
den; resor i tjänsten, fastigheter, brukarmedverkan och kommunikation.  
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Figur 17. Projektorganisationens uppbyggnad 

 
Omfattning 

Nulägesanalysen omfattar Marks kommuns verksamhet och de kommunala bolagen Marks 
Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB.  

 

Energianvändning 

Under denna rubrik tas energianvändning i kommunens och de kommunala bolagens fastig-
heter, VA-verksamhet och gatubelysning upp.  
 

Kommunens och bolagens fastighetsbestånd 

Marks kommun äger lokaler med en sammanlagd lokalyta på 144 274 m2. Några lokaler som 
kommunen bedriver verksamhet i, t.ex. kommunkontoret i Kinnaström, ägs av annan ägare 
och ingår därför inte i energistatistiken.  

Marks Bostads AB är ett kommunägt bostadsbolag som äger ca 3525 lägenheter, varav ca 
400 är lägenheter för äldreboende, samt 76 lokaler. Den totala ytan är 280 027 m2. 

Marks Fastighets AB är ett helägt fastighetsbolag med uppgift att tillgodose lokalbehov för 
näringslivet. Marks Fastighets VB äger sex fastigheter med en lokalyta på 16 334 m2.  

Mark Kraftvärme AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet inom 
Marks kommun. Bolaget äger lokaler med en yta på 3 200 m2.  

Fördelning av yta för lokaler och bostäder framgår av tabell 2. 

 

Tabell 2. Fastighetsarea för Marks kommun och de kommunala bolagen 2009 

 Kommunen Marks  
Bostads AB 

Marks Fastig-
hets AB 

Mark Kraft-
värme AB 

Lokaler (m2) 144 247 21 513 20 419 3 200 

Bostäder (m2)  220 463   
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Energianvändning i fastigheterna 

Uppvärmningen av kommunens och bolagens lokaler sker till största del med fjärrvärme. Av 
kommunens egna lokaler är 79 % uppvärmt med fjärrvärme, men det finns fortfarande en del 
olje- och eluppvärmda lokaler. I figur 18 redovisas fördelningen av energislag för uppvärm-
ning av kommunägda lokaler. 

 
Figur 18. Fördelning av energislag till uppvärmning för kommunens fastigheter 2009. 

 

Ser man till den totala energiförbrukningen (el och värme) så ingår i statistiken för kommu-
nens lokaler både fastighetsel och verksamhetsel.  

För Marks Fastighets AB ingår inte verksamhetsel, eftersom de företag som hyr lokalerna 
själva betalar verksamhetselen. Energiförbrukningen för Rydal och Hyssa kan i dagsläget 
inte utläsas korrekt varför dessa lokaler har uteslutits i energistatistiken för 2009.  

Elförbrukningen för Marks Bostads AB är för bostäderna enbart fastighetsel, eftersom hyres-
gästerna själva står för hushållselen till bostäderna. För Marks Bostads ABs lokaler, som 
hyrs ut för äldreomsorg, så ingår både fastighets och verksamhetsel. 

Mark Kraftvärme AB kan inte urskilja energianvändningen till sina fastigheter från den totala 
energiförbrukningen, där energi till fjärrvärmeproduktionen dominerar. Mark Kraftvärme AB 
ingår därför inte i energistatistiken för fastigheter nedan.  

Fördelning av total energianvändning för kommunens och de kommunala bolagens lokaler 
och bostäder (förutom Mark Kraftvärme AB) redovisas i figur 19 och tabell 3. 

 
Figur 19. Fördelning av energislag för den totala energianvändningen i kommunens och de kommunala 
bolagens fastigheter (utom Marks Kraftvärme) 2009 
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Tabell 3. Köpt energi till kommunens och bolagens lokaler 2009 

Energislag 
Marks 

kommun 
Marks 

Bostads AB 
Marks Fastig-

hets AB* Totalt 

Fjärrvärme 
(MWh) 

12 582 
 

35572 
 

430 
43 588 

Olja (MWh) 2157 850 - 3 143 

El (MWh) 9 170 6754 - 17 239 

Biobränsle 
(MWh) 

-  - 0 

Totalt (MWh) 23 908 43 176 430 63 970 
 

* Enbart lokalerna Kråkebacka och Assberg har tagits med i energistatistiken eftersom ener-
giförbrukningen i lokalerna Rydal och Hyssna är osäker.  

 

Energianvändning per ytenhet 

Den genomsnittiga energianvändningen i kommunens lokaler var 155 kWh/m2 under 2009, 
varav värme var 111 kWh/m2 och el (ej för uppvärmning) var 55 kWh/m2.  

För Marks Bostads AB var den genomsnittliga energiförbrukningen 165 kWh/m2 (Ytan består 
av ca 90 % bostäder och 10 % lokaler).  

För Marks Fastighets AB var den genomsnittliga energiförbrukningen för uppvärmning i  
Kråkebacka och Hyssna 85 kWh/m2. Verksamhetsel står hyresgästerna för. 
 

Energikostnader 

Den totala energikostnaden för värme och el var för kommunen 20 884 900 kr under 2009, 
vilket motsvarar 144 kr/m2. 

Marks Bostads AB hade en energikostnad på 40 261 000 kr, vilket motsvarar 168 kr/m2. 

Marks Fastighets AB hade en energikostnad i Assberg och Kråkebacka på 288 058 kr för 
fjärrvärme, vilket motsvarar 57 kr/ m2. 
 

Kyla 

Det finns ingen fjärrkyla i kommunens lokaler. Eldrivna kylanläggningar finns på några en-
staka platser. 
 

Förnybar energi 

Fjärrvärmen i Marks kommun produceras av Mark Kraftvärme AB och består till 99 % av 
biobränslen. Resterande 1 % är fossil eldningsolja. I november 2010 fick Marks Kraftvärme 
licens för att bolagets värme- och elproduktion uppfyller kraven från Bra Miljöval 

Marks kommun köper inte in någon ursprungsmärkt el eller värmeenergi i dagsläget.  
Kommunen producerar egen förnyelsebar el i form av solpanel som 2009 gav 5,14 MWh. 
 

Överenskommelse om energieffektiva byggnader 

Marks kommun har skrivit under en överenskommelse om Energieffektiva Byggnader i pro-
cessen Smart Energi inom Västra Götalandsregionen. Genom överenskommelsen åtar 
kommunen sig att verka för:  
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- en halvering av energianvändningen vid nybyggnation av kommunala fastigheter i re-
lation till nuvarande krav i Boverkets Byggregler.  
- att halvera energianvändningen i hela det kommunala fastighetsbeståndet fram till 
2050 
- att vara oberoende av fossila bränslena 
 

Energianvändning till gatubelysning 

Kommunen har ca 7000 belysningspunkter i gatubelysningen och i stort sett alla är idag hög-
trycksnatriumlampor. Ett arbete med att byta ut de tidigare kvicksilverlamporna har pågått 
sedan 2004 och nu återstår bara 10-20 kvicksilverlampor, men dessa kommer att bytas ut 
under 2011.  

Ett arbete har också påbörjats med att byta ut gatubelysningens skymningsrelän, som styr 
belysningen efter hur ljust det är, till astronomiska tidur. Det kommer att medföra att styr-
ningen blir mer korrekt och att gatubelysning inte står på i onödan, vilket sparar energi. 

Energianvändningen 2009 till gatu- och parkbelysning var 2 445 MWh. Räknat per belys-
ningspunkt var energiförbrukningen 349 kWh/belysningspunkt.  
 

Energianvändning till VA-verksamhet 

Energiförbrukningen inom VA-verksamheten i Marks kommun var 5 165 MWh i form av el-
energi under 2009. I siffran ingår även uppvärmning och ”hushållsel” för kommunens alla VA-
anläggningar, både på vatten- och avloppssidan.  

Kommunen har 8 avloppsverk och 13 vattenverk och ett 55 avloppspumpstationer samt 
några tryckstegringar och mätarbrunnar.  

 

Transporter 

Kommunens och bolagens fordon 

Marks kommun har en gemensam administration av kommunens bilar. De flesta bilar leasas 
men kommunen äger ca 9 % av bilarna.  

Större delen av fordonen är enhetsknutna och utplacerade i de olika verksamheterna, men 
kommunen har även en gemensam bilpool med sex personbilar och en minibuss. Bilarna i 
bilpoolen är placerade vid kommunhuset och vid kontoret i Kinnaström och kan bokas av all 
personal som arbetar inom kommunen.  

Vid utgången av 2009 fanns det i kommunen 195 bilar varav 43 st var miljöbilar enligt förord-
ning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Av dessa 
drivs 32 st med etanol/bensin. Under 2010 har även tre trippelfuelbilar köpts in som kan dri-
vas på etanol, gas och bensin. I dagsläget finns det dock inte någon tankstation för gas i 
kommunen, så dessa bilar drivs främst med E85. Förhoppningen är att gastankstationer 
kommer att etableras i kommunen inom kort.  

Antal bilar och hur många av dem som klassas som miljöbilar samt körda km under 2009 
redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4. Kommunens och de kommunala bolagens bilinnehav (ägda och leasade bilar) och körsträcka för 
dessa bilar under 2009 

Verksamhet Antal bilar Varav 

miljöbilar* 

Körsträcka 2009 

(km) 

Kommunen 195 43 3 020 000 

Marks Bostads AB 4 1 61 280 

Marks Fastighets AB 1 0 6 863 

Mark Kraftvärme AB 3 0 75 417 

Totalt  203 44 3 163 560 
 

* enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilre-
sor. 

 

Resor med bil 

Under 2009 kördes 3 020 000 km med kommunens bilar. Personalens egna bilar används 
även i viss utsträckning till resor inom tjänsten. År 2009 kördes 2 113 016 km med anställdas 
egna bilar i tjänsten. Det innebär att 41 % av bilresorna gjordes med egen bil i tjänsten. För-
delningen framgår av figur 20.  

 

 

 

Figur 20. Antal körda km med bil i tjänsten för Marks kommun 2009 

 

Personalen på Mark Kraftvärme AB körde 9 530 km med egen bil i tjänsten, vilket motsvarar 
11 % av bilresorna i tjänsten.  
 

Flyg och tågresor 

Under 2009 genomförde anställda vid Marks kommun 146 flygresor inom tjänsten. Totalt flög 
de 138 112 km. 
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Med tåg reste anställda vid Marks kommun 1 153 st resor och 315 104 km under 2009. 

De kommunala bolagen har inte redovisat några flyg- eller tågresor under 2009. 
 

Förbrukad mängd bränsle till kommunens bilar 

Kommunens olika bilar kan drivas av antingen bensin, diesel, etanol eller gas. Mängd köpt 
fordonsbränsle under 2009 framgår av tabell 5. Fördelningen av drivmedel framgår av figur 
21.  

 

Tabell 5. Förbrukad mängd drivmedel till kommunens och de kommunala bolagens bilar 2009 

Bränsle 

Marks 
kommun 

 

Marks 

Bostads 

AB 

Marks 

Fastighets 

AB 

Mark 

Kraftvärme 

AB 
Total 

mängd 

Omvandlat 

till kWh 

Etanol E85 (liter) 22 799 2 000 - - 24 799 146 315 

Diesel (liter) 52 146 3 300* - - 55 448 552 266 

Bensin (liter) 193 382 - 486 6 826 200 694 1 814 274 

Gas (Nm3) - - - - 0 2 512 854 
 

* Siffran har räknats fram efter körsträcka, eftersom tankad mängd bränsle till största del har 
gått till bl.a. gräsklippare och snöröjning.  

 

 

 
Figur 21. Fördelning av drivmedelsförbrukning 2009 för kommunen och bolagens bilar. Förbrukningen är 
beräknad efter bränslenas energivärde. 

 

Effektivitet bilar 

Energieffektiviteten för körning med kommunens bilar under 2009 var i genomsnitt 7,6 kWh.  

Fördelning av drivmedelsförbrukning 2009
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Marks Fastighets AB har en energieffektivitet på 6,2 kWh/mil och Marks Kraftvärme 8,0 
kWh/mil för sina fordon.  

För Marks Bostads AB kan vi inte bedöma energieffektiviteten för bilarna, eftersom mängden 
bränsle till bilarna inte går att urskilja från bränslet som gått till gräsklippare och snöröjning.  
 

Policy för resor i tjänsten 

Kommunens regler för tjänsteresor är från 1997 och behöver omarbetas.Detta har delvis 
påbörjats.  

Upphandling av fordon 

Vid nya upphandlingar har krav ställts på att bilarna ska släppa ut max 120g CO2 per km. 
Ambitionen är att kommunens bilar ska bytas ut efter tre år, men den har inte efterlevts.  
 

Cyklar  

Det finns cyklar att låna för personalen vid de två kommunhusen. Det finns ingen samman-
ställning över hur många cyklar det finns i övrigt i kommunens verksamhet. 
 

Resfria möten 

Det finns idag inget inköpt system för att hålla webbmöten på kommunen.  
 

Pilotprojekt om kommunala transporter 

Våren 2003 till våren 2007 deltog Marks kommun tillsammans med Orust kommun i pilotpro-
jektet Kommunal reserevison, som drevs av Vägverket Region Väst. Syftet med projektet var 
att stimulera kommunerna till att effektivisera sina transporter och på så sätt minska miljöpå-
verkan från trafiken och bidra till ökad trafiksäkerhet.  

Marks kommun fick i projektet hjälp att göra en översyn av sin fordonsekonomi och logistik 
och fick förslag på åtgärder som man rekommenderade dem att genomföra. Det visade sig 
bl.a. finnas förbättringsmöjligheter för planeringen av hemtjänstens resor genom att köpa in 
planeringsverktyg och utbilda personalen. Rekommendationen i utredningen var att kommu-
nen skulle utse och utbilda planerare inom hemtjänsten, som med stöd av programvara med 
funktion för ruttoptimering skulle kunna planera insatser vecka för vecka. Detta genomfördes 
inte i kommunen även om potentialen för förbättring ansågs vara stor. 

 

Upphandling och inköp 

Organisation 

I Marks kommun finns en upphandlingsfunktion som har till uppgift att sköta kommunens 
samordnade upphandlingar och vara ett stöd för den upphandling som sker ute på respektive 
förvaltning.  

Den upphandlingspolicy som är antagen i början av 2010 omfattar kommunen och de 
helägda kommunala bolagen. 
 

Energikrav vid upphandlingar 

En ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer har antagits under 2010. Den förtydligar 
kommunens avsikt att genom sin upphandling bidra till hållbar utveckling såväl lokalt som 
globalt, men inga särskilda anvisningar om att man ska ställa energikrav vid upphandling 
finns i policyn.  



52 

 

Inga energikrav har ställts vid tidigare upphandlingar av transporttjänster, t.ex. krav på fordo-
nen eller krav på att förarna ska ha genomgått utbildning i sparsam körning. 

Vid upphandlingar av byggentreprenader ställs krav på byggnaders och installationers ener-
gieffektivitet. 

 

Utbildning och information 

För att hålla uppe och öka kunskaperna om energieffektiv förvaltning av fastigheter skickas 
fastighetstekniker regelbundet på utbildning inom energiområdet. Internutbildningar genom-
förs också för fastighetsskötare för att effektivisera driften. 
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Bilaga 1: Miljösituationen i Mark 

Inledning 

I lagen om kommunal energiplanering anges att en miljöbedömning ska göras av energipla-
nen om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljöbedömningen är att ”integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas” (MB 6 kap, 11 §). Kravet på miljöbedömning är en följd av ett EU-direktiv 
om bedömning av vissa planers och programs påverkan på miljön (2001/42/EG). Huvudde-
len av direktivet har införlivats i svensk lagstiftning och gäller från och med den 21 juli 2004. 

Denna miljöbedömning har syftet att redovisa vilken påverkan den föreslagna energiplanen 
kan tänkas medföra på miljösituationen i Mark kommun. I miljöbedömningen ingår både 
energiproduktionens och transporternas påverkan på miljön. Bedömning inkluderar främst 
luftkvalitet, försurnings-, övergödnings- samt klimatpåverkan. Energi- och transportsystemet 
bedöms ha en marginell påverkan på mark och vattenmiljön.  

Nationella miljömål 

Sveriges riksdag antog 1999 15 miljökvalitetsmål. Därefter har ytterligare ett mål lagts till, 
vilket gör att det idag finns 16 miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd 
för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt. All verk-
samhet som sker ska verka mot att nå målen till 2020. I tabell 1 redovisas kopplingen mellan 
energiplanen och miljökvalitetsmålen.  

Tabell 1. Energiplanen i Mark i relation till de 16 nationella miljökvalitetsmålen 

Mål som direkt 
berör energiplanen  

Mål som berör ener-
giplanen indirekt 

Mål som berör ener-
giplanen i liten grad 

Mål som inte är rele-
vanta för energiplanen 

Begränsad klimat-
påverkan 

Grundvatten av god 
kvalitet 

Skyddande ozonskikt Storslagen fjällmiljö 

Frisk luft Levande skogar Säker strålmiljö  

Bara naturlig försur-
ning 

Myllrande våtmarker Ett rikt odlingslandskap  

Ingen övergödning Ett rikt växt- och djurliv Hav i balans, levande 
kust och skärgård 

 

God bebyggd miljö Levande sjöar och 
vattendrag 

  

 Giftfri miljö   

Generellt om påverkan på miljön från energi- och transportsektorn 

Utsläppen till luft från energi- och transportsektorn5 består huvudsakligen av kväveoxider, 
partiklar, koldioxid, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen och stabila, mer svårflyktiga orga-
niska ämnen (som polycykliska organiska kolväten, PAH). Utsläppen varierar beroende på 
hur energiproduktionen sker. 

                                                 

 

 
5 Med uttrycket sektorn avses det nationella energi- och transportsystemet. Med uttrycket systemet avses i denna text det lokala energi- och transportsystemet 

(Bostäder, Lokaler, Industri samt Transporter) i Mark kommun. 
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I tabell 2 och 3 ges exempel på utsläpp från förbränning av olika bränslen för energiprodukt-
ion vid fasta anläggningar respektive från mobila källor.  

Tabell 2. Utsläpp av ämnen som uppkommer vid förbränning för energiproduktion vid fasta anläggningar 
och hur de relateras till olika bränslen. 

Bränsle Fossilt 
koldioxid 

Kväve- 
oxider2 

Svavel-
dioxid 

Partiklar Lättflyktiga 
organiska 

ämnen 

Tyngre 
organiska 

ämnen 
Biobränsle (X)1 X X X2 (X)2  (X)2 

Kol  X X X X  (X)2 

Olja X X X    

Naturgas 
inkl. gasol 

X X   3  

Avfall X X X X  X 
1 Koldioxiden från förbränning av biobränsle innebär ingen nettotillförsel av koldioxid till atmosfären, eftersom 
kolet i bränslet tagits upp från atmosfären och inte från något fossilt lager av kol. 
2 Bildningen av partiklar, lättflyktiga organiska ämnen samt tyngre organiska ämnen beror i stor utsträckning på 
hur effektiv förbränningen är. Ju högre temperatur och ju effektivare förbränning, desto lägre utsläpp. Småskalig 
eldning ger större utsläpp av dessa ämnen. När det gäller kväveoxider är bildningen större vid effektiv förbränning 
vid hög temperatur. 
3 Utsläppen av kolväten vid förbränningen av gas är små. Däremot kan vissa läckage ske vid distributionen av 
gasen, främst av metan. 

Tabell 3. Utsläpp av ämnen som uppkommer vid transporter och hur de relateras till olika bränslen. 

Bränsle Fossilt 

koldioxid 

Kväve- 

oxider** 

Svaveldioxid Partiklar Lättflyktiga 
organiska 

ämnen 

Tyngre 
organiska 

ämnen 

Bensin X X  X1 X2 (X)2 

Diesel X X (X) X1 X2 (X)2

 
1 Utsläpp sker genom avgaserna men de betydande partikelutsläppen sker genom att fordonen river upp asfalt-
partiklar som blir luftburna. I detta avseende är dubbdäcken de som ger största partikelutsläppen. Även förslitning 
av däck, bromsar m.m. ger partikelbidrag. 
2 Utsläpp uppkommer för bensinbilar även via avdunstning, även om bensinbilar numera är utrustade med kanist-
rar. Avdunstningen vid tankning minimeras numera med muffar för återvinning av ångor placerade på tanknings-
munstyckena. 

Utsläppen till luft från uppvärmning och transporter påverkar miljön tillsammans med utsläp-
pen till luft från alla andra verksamhetssektorer: industri, jordbruk etc. Luftmiljön påverkas 
också av utsläpp från källor utanför Sverige.  

Utsläppen till omgivande miljö påverkar på olika geografiska skalor. Den huvudsakliga på-
verkan av ett utsläpp sker i den närmaste lokala omgivningen, inom cirka 10 km avstånd. Det 
berör oftast den tätort och kommun där verksamheten/utsläppskällan är lokaliserad. Detta 
gäller påverkan på luftkvalitet genom utsläpp av t.ex. svavel- och kväveoxider, flyktiga orga-
niska ämnen och partiklar. Vissa utsläpp till luft kan dock ha betydelse för ett något större 
område (regional påverkan). Det gäller utsläpp till luft av svaveldioxid och dess inverkan ur 
försurningssynpunkt, utsläpp till luft av kväveoxider och dess gödande påverkan på olika 
ekosystem, utsläpp av NOx och organiska ämnen som deltar i bildningen av fotokemiska 
oxidanter samt utsläpp av ämnen som ger upphov till bildning av partiklar i luften. Dessa ut-
släpp kan i viss mån bidra till påverkan på miljön på avstånd från 5-10 mil upp till 100 mil, 
även om påverkan från en enskild källa då är liten.  
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Andra utsläpp med lång uppehållstid i atmosfären kan ge global miljöpåverkan. Detta gäller 
bland annat koldioxid och andra växthusgaser. 

Utsläppen från energi- och transportsektorn ger påverkan på alla dessa skalor. Betydelsen 
av miljöpåverkan beror främst på utsläppens storlek, absolut sett och i relation till andra ut-
släpp.  

Utsläppen till luft i Mark kommun 

Utsläppen till luft i Mark kommun samt bidragen från det lokala energi- och transportsystemet 
framgår av kapitel 2.1 i huvuddokumentet. Redovisningen indikerar att de lokala utsläppen är 
små.  

Tabell 4. Utsläpp till luft i Marks kommun jämfört med Västra Götalands län och i Sverige totalt (exklusive 
utsläpp från internationell fartygstrafik och internationellt flyg). De grönmarkerade uppgifterna kommer 
från utsläppsstatistiken www.rus.lst.se , övriga har tagits fram inom detta arbete. 

Utsläpp till luft, ton/år Marks kommun Västra Göta-
lands län 2007 

Sverige            
2007 

Kväveoxider (NO2) ca 500 26 500 167 000 

Svaveldioxid (SO2)  <30 5 590 33 500 

Kolväten (VOC) ca 800 36 424 178 000 

Koldioxid (CO2) 103 000 10 500 000 51 800 000 

Dikväveoxid (N2O, CO2-ekv ) 23 300 969 000 7 180 000 

Metan (CH4, CO2-ekv) 27 700 811 000 5 360 000 

Summa F-gaser (CO2-ekv)* 1 940 160 000 1 250 000 

Summa icke-CO2 växthusgaser 
(uppskattat som CO2-ekv)  

52 900 1 940 000  65 600 000  

*Summan av HFC (fluorkolväten), PFC (perfluorkolväten) och SF6 (svavelhexafluorid)    

 

Av de totala kväveoxidutsläppen i Mark kommun härrör drygt 80 % från transporter. Kolväte-
utsläppen uppskattas huvudsakligen, till ca 70 procent, komma från äldre vedpannor. Sva-
velutsläppen är mycket små, mindre än 15 ton per år. De fossila koldioxidutsläppen beräknas 
till största delen, ca 70 procent, härröra från transporter.  

Energi- och transportsystemens påverkan på luftkvaliteten i Mark 

Luftkvaliteten i landets tätorter har under de senaste decennierna blivit allt bättre för de flesta 
parametrar. Föroreningshalterna är dock fortfarande högre än i omkringliggande landsbygd 
och det förekommer tidvis halter som är tillräckligt höga för att ge upphov till effekter på 
människors hälsa och vegetationen. De förbättringar som skett hänger främst samman med 
minskade halter av svavel och andra föroreningar i använda bränslen, införande av katalysa-
torer på fordon samt användande av reningsteknik på fasta utsläppskällor, samt inte minst 
genom införande av fjärrvärme i tätorterna.  

Miljökvalitetsnormer används för att bedöma luftkvaliteten och det potentiella behovet av att 
vidta åtgärder, se faktaruta nedan. 
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FAKTARUTA - MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormerna är EG:s gränsvärden för luftkvalitet omsatta till att gälla i Sverige. Dessa kan 
enligt det svenska regelverket meddelas för yt- och grundvatten, luft, mark eller övrig miljö (t.ex. buller, 
skakningar, ljus). En miljökvalitetsnorm ska beakta vad den känsligaste delen av befolkningen samt de 
känsligaste ekosystemen inte bör utsättas för.  

Miljökvalitetsnormer anges för de flesta parametrar som skall-normer och i några fall som bör-normer. 
En skall-norm ska uppfyllas till en viss given tidpunkt, och den är överträdd först när föroreningshalten 
för en eller två tidsmedelvärden överskrids under ett meteorologiskt normalår. En bör norm är över-
trädd endast om överskridandet beror på verksamheter eller åtgärder som varaktigt och i betydande 
omfattning motverkar möjligheterna att inte överskrida föroreningsnivån och rimliga åtgärder inte vid-
tagits för att undvika att föroreningsnivån överskrids. Det finns även två s.k. utvärderingströsklar som 
styr behovet av kontroll. 

Verksamheter ska bedrivas så att miljökvalitetsnormerna inte överträds. Normerna är juridiskt bin-
dande. Finns risk för överskridande måste åtgärder vidtas. Fastställande av överträdelser av miljökva-
litetsnormer måste därför baseras på säkra underlag. Myndigheter och kommuner ska säkerställa att 
gällande miljökvalitetsnormer uppfylls när de prövar tillstånd, utövar tillsyn och meddelar föreskrifter. 
Ett åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs för att en miljökvalitetsnorm ska kunna uppfyllas. Det 
kan omfatta alla typer av verksamheter som påverkar de förorenings- eller störningsnivåer som miljö-
kvalitetsnormen avser, även verksamheter som inte är tillståndspliktiga.  

Föreskrifterna för miljökvalitetsnormer innehåller, liksom EG-direktiven, noggranna anvisningar om hur 
mätningar och annan kontroll ska ske, t.ex. vad gäller tidtäckning och datafångs samt mät- och beräk-
ningskvalitet.  

 

I nuläget finns miljökvalitetsnormer utarbetade för ett antal föroreningar i luft, dessa anges i 
tabell 2. I denna bedömning av energisystemets miljöpåverkan berörs dock inte ozon (som i 
huvudsak är en luftförorening för vilken de lokala utsläppen är av liten betydelse), tungmetal-
ler, bensen, kolmonoxid eller bens(a)pyren (PAH) närmare eftersom energisystemet i Mark 
kommun inte bidrar till dessa utsläpp i någon större utsträckning.  

 

Luftkvaliteten i Mark kommun 

När det gäller luftkvaliteten i Mark kommun har ett fåtal mätningar gjorts i kommunen, se 
Persson m.fl., (2008). Kommunen är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst, där alla kom-
muner i Västra Götalands län som inte ingår i Göteborgsregionen är med. Mätningar av luft-
kvaliteten görs inom ramen för luftvårdsförbundet både i tätortsluft och i landsbygdsluft. Föru-
tom egna mätningar bedöms mätningar i landbygdsluft och i närbelägna kommuner vara 
representativa även för Mark.  

Även lavförekomsten i ett område kan säga något om luftkvaliteten. Lavarna påverkas av 
luftföroreningar som svaveldioxid och kvävedioxid. I föroreningsbelastade områden har lav-
floran utarmats så att endast de mest okänsliga finns kvar. Vid en förbättrad situation kom-
mer en återkolonisation att ses. Lavinventeringar som gjorts i kommunen visar indirekt hur 
utvecklingen varit under 1990-talet. Inventeringen ingår i en studie i ett antal kommuner i 
Västra Götaland (Gralén, Naturcentrum 2000). I slutet av 1980-talet gjordes en första inven-
tering och denna gjordes om i slutet av 1990-talet. Mark kommun visade sig vara en av de 
två kommuner som hade högsta medelkänslighetsindexet hos lavfloran och därmed en rela-
tivt frisk lavflora, sannolikt beroende på låga luftföroreningshalter och god luftkvalitet.  
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Tabell 2. Miljökvalitetsnormer samt utvärderingströsklar för luftföroreningar. 

Föroreningsparameter 
I de flesta fall avses skydd för männi-
skors hälsa. För skydda av annat anges 
detta inom parentes nedan (ekosystem, 
växtlighet) 

Skallnorm/  
börnorm 

börnorm anges med * 

och år då normen 
trätt/träder i kraft 

(μg/m3) 

Övre utvärdering-
ströskel 

 
(μg/m3) 

Nedre utvärde-
ringströskel 

 
(μg/m3) 

Kolmonoxid (CO) 

8-timmarsmedel (rullande) 

 

10 000 (2005) 

 

7 000 

 

5 000 

Kväveoxider (NO2 och NOx) 
NO2  Timme (98-percentil) 
NO2   Dygn 
NO2   År 
NOx  År (växtlighet) 

 
90 (2006) 
60 (2006) 
40 (2006) 
30 (2001) 

 
72 
48 
32 
24 

 
54 
36 
26 

19,5 
Svaveldioxid (SO2) 
Timme (98-percentil)   
Dygn (98-percentil) 
Vinterhalvår (ekosystem) 
År (ekosystem) 

 
200 (2001) 
100 (2001) 
20 (2001) 
20 (2001) 

 
150 
75 
12 
12 

 
100 
50 
8 
8 

Ozon* (O3)  
Timme 
8-timmarsmedel (rullande me-
delv.) 

Sommarhalvår (växtlighet) 
 
AOT 40 = uttryckt i µg/m3*timme 
beräknas för varje timme som 
ev. överskridande av 40 ppb (80 
µg/m3) och summeras för alla 
timmar mellan 08 och 20 dagli-
gen fr. 1 maj till 31 juli.  

 
120 (2010) 

6 000 AOT40 
(2020) 

18 000 AOT40 
(2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partiklar (PM10, PM2,5) 
PM10  Dygn (90-percentil)*  

PM2,5  År 

 
50 (2005) 
40 (2005) 
25 (2015) 
*25 (2010) 

 
30 
14 

 
 

 
20 
10 

 

Tungmetaller (As, Pb, Cd, Ni) 
Pb År  
As År* 
Cd År* 
Ni År* 

 
0,5 (2001) 

6 ng/m3 (2013) 
5 ng/m3 (2013) 

20 ng/m3 (2013) 

 
 
 

0,35 
 

 
 

0,25 
 
 

Polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) 
Bens(a)pyren BaP År *  

 
 

1 ng/m3 (2013) 

 
 

0,6 

 
 

0,4 
Lättflyktiga organiska ämnen 
(VOC)  
Bensen År  

 
 

5 (2010) 

 
 

3,5 

 
 

2 
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Kvävedioxid - NO2 

Bakgrundshalten av NO2 i länet bedöms enligt luftvårdsförbundets mätprogram uppgå till ca 
3 g/m3. I de flesta tätorter är kväveoxidhalterna betydligt högre till följd av lokala utsläpp. 
Resultat från mätningar i Mark indikerar att halterna i där som årsmedelvärde ligger kring 12 
µg/m3 i urban bakgrund (Persson, m.fl., 2004).  

 

 
Figur 1. Periodmedelvärde (november 2002 - april 2003) för NO2 i urban bakgrund (blåa staplar) och i 
gaturum (röda staplar) jämfört med miljökvalitetsnormen (MKN) för årsmedelvärde, den övre utvärde-
ringströskeln (ÖUT) och den nedre utvärderingströskeln (NUT). Från Persson m.fl. (2004). 
 

Det lokala haltbidraget i Mark (Kinna-Skene) uppskattas vara kring 9 g/m3 (tätortshalt minus 
bakgrundshalt), i storleksordningen halva bidraget. Resterande hälft härrör från mer storska-
ligt spridd NO2, från andra delar av Västra Götaland, övriga delar av Sverige samt källor ut-
anför landet. Eftersom kväveoxidutsläppen till ca 80 procent kommer från transporter, och 
utsläppet från transporter sker i marknivå kan det mesta av det lokala haltbidraget uppskatt-
tas härröra från transporterna.  

Energisystemets bidrag till NO2-halterna lokalt kan därmed grovt uppskattas till mindre än 1 
g/m3.   

Halterna i Västra Götalands landsbygdsluft och i mindre tätorter är totalt sett låga, betydligt 
under gällande miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde av NO2 - 40 g/m3. Halterna ligger 
också under det nationella delmålet till år 2010, 20 g/m3. Inga överskridanden av miljökvali-
tetsnormerna förväntas ske i kommunen, inte ens i de miljöer där luftföroreningarna kan för-
väntas vara som högst, i anslutning till trafikleder.   

Svaveldioxid – S   

Svaveldioxidhalterna, som tidigare utgjorde ett av de största miljöproblemen i tätorter, är idag 
låga genom att olja används i allt mindre utsträckning för uppvärmning samt att svavelinne-
hållet i olja har reducerats kraftigt. Svavelhalterna i tätorter är idag mycket låga. Mätningar av 
svavelhalt gjordes i Marks kommun 2008, Persson m.fl. (2009) och visade ett medelvärde 
under mars till november 0,2 µg/m3. Eftersom mätperioden inte inkluderar de månader då 
halterna är högst (december, januari och februari) kan årsmedelvärdet förväntas ligga något 
högre. De regionala bakgrundshalterna är kring 0,2 µg/m3. Det lokala haltbidraget bedöms 
vara mycket litet eftersom mindre än 15 ton svavel släpps ut årligen i kommunen. Sannolikt 
ligger halterna i tätorten endast något högre än i landsbygdsluft.  
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Partiklar 

Generellt gäller att det finns ett mycket knappt underlag för att kvantifiera utsläppen av partik-
lar. I Luft i Västs rapport från 2004/05 (Haeger Eugensson, m.fl. 2006) redovisas partikelut-
släpp från vedeldning i de olika kommunerna inom luftvårdsförbundet, se figur 2. Uppskatt-
ningarna innehåller osäkerheter, främst beroende på osäkerheter i uppgifter om förekomst 
och användning av olika slags eldningsanläggningar samt delvis även i emissionsfaktorer.  

 
Figur 2. Emission av PM10 från småskalig vedeldning för respektive kommun (Haeger Eugensson m.fl. 
2006) 

Figuren visar att partikelutsläppen från småskalig vedeldning i Marks kommun är ca 260 
ton/år, vilket är ett förhållandevis stort utsläpp jämfört med övriga kommuner.  

Osäkerheterna i gjorda uppskattningar är dock betydande. Någon sammanställning av andra 
källors bidrag har inte gjorts. Eftersom kolväteutsläppen i kommunen bedöms härröra från 
gamla vedpannor, kan man förmoda att dessa även bidrar med inte obetydliga partikelut-
släpp. I den mån gamla vedpannor förekommer i större samlingar i tätorten kan halterna av 
PM10 tidvis vara förhöjda, men något underlag för att uppskatta detta i mer detalj föreligger 
inte.  

Inga mätningar av de lokala partikelhalterna har gjorts. De mätningar av partiklar (PM10) som 
gjorts i Västra Götalands län har skett inom ramen för Luft i Väst (se figur 3). Partikelhalter 
som månadsmedelvärden under ett år, november 2006 till oktober 2007, (Persson m.fl., 
2008)., var i landsbygdsluft i medeltal kring 12 g/m3. Medelhalten i tätorter var högre, ca 20 
µg/m3. Detta underskrider miljökvalitetsnormen men är i nivå med miljömålet för 2020.  

Under enstaka dagar är halterna sannolikt förhöjda, men det finns inget underlag som kan 
visa huruvida miljökvalitetsnormen överskrids. De förhöjda halterna förväntas uppkomma 
främst under våren, i mars-april. Till de lokala halterna bidrar både den småskaliga eldningen 
samt trafiken och uppvirvlingen av stoft från vägar. Punktkällors bidrag bedöms vara små. 
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Figur 3. Årsmedelvärden av PM10 på några platser i Västra Götalands län (Persson m.fl., 2008). De blå 
staplarna visar halterna i landsbygdsluft och de lila staplarna visar på resultat i tätortsluften (urban bak-
grund).  

 

Mätningar av fina partiklar (PM2,5) i några tätorter i länet indikerar att andelen utgör drygt hälf-
ten av PM10-halterna. Inga mätningar har dock skett i Mark kommun.  

Kolväten och andra flyktiga organiska ämnen 

Den uppskattning som gjorts för utsläppen av kolväten och flyktiga organiska ämnen indike-
rar att utsläppen till stor del härrör från lokal vedeldning. Uppskattningarna bedöms dock 
innehålla betydande osäkerheter.  Några mätningar av halter i utomhusluft har inte gjorts i 
kommunen sedan 2003-04. Haltnivåerna av bensen i Kinna var då som periodemedelvärde 
1,6 g/m3, vilket är betydligt under miljökvalitetsnormen men över det miljömål (1 g/m3) som 
ska nås till 2020. Till haltnivåerna bedöms främst trafikens utsläpp, långdistanstransport och 
möjligen även vedeldningen bidra. 

 
Figur 4. Halter av bensen i gatunivå i Luft i Västs olika medlemskommuner under ett vinterhalvår 2003-04. 
Halterna i Kinna var som medelvärde 1,6 g/m3 (Persson, m.fl. 2005).  
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Fossil koldioxid 

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser ger ingen lokal miljöpåverkan utan bidrar 
endast till den totala globala växthuseffekten.  

När det gäller åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är dock såväl energi- som 
transportsystemens utsläpp av betydelse. Genom ökad fjärrvärmeanvändning och genom 
ökad biobränsleandel kommer utsläppen av växthusgaser att minska och ge ett positivt bi-
drag till att minska den totala växthuseffekten.  

Till växthuseffekten bidrar även andra klimatgaser (metan, dikväveoxid och fluorinnehållande 
gaser som HFC, PFC och SF6). Metan och dikväveoxid uppskattas främst komma från jord-
bruksverksamhet. Dessa har inte varit möjliga att inkluderat i uppskattningarna. 

Övriga ämnen 

För andra ämnen som metaller, polycykliska aromatiska ämnen (PAH) eller andra stabila 
organiska föreningar saknas underlag för bedömning. Bedömningen är dock att betydelsen 
av dessa ämnen är liten, med undantag för utsläpp från lokal vedeldning i gamla pannor. 
Inget underlag finns, så vitt vi funnit, för att bedöma förekomsten av dessa ämnen.  

Bidrag till försurning av mark och vatten 

Försurning av mark och vatten beror på nedfall av försurande ämnen. Försurningens omfatt-
ning beror förutom på nedfallets storlek, på hur motståndskraftiga markerna är. Mycket 
kalkrika miljöer har i allmänhet god motståndskraft mot försurning. I västsvensk skogsmark 
är dock markerna känsliga mot försurning. Nedfallet av försurande ämnen är till stor del, ca 
90 procent, av långväga ursprung.  

I Västra Götalands län har främst under tidigare år en relativt hög belastning av försurande 
ämnen förekommit samtidigt som de geologiska och hydrologiska förhållandena ger en stor 
känslighet för försurning. Länets västra och södra delar är de värst drabbade. Här är neder-
bördsmängderna stora och nedfallet av försurande ämnen som störst.  

Utsläppen av försurande svavel i Sverige liksom i övriga Europa, har minskat kraftigt de sen-
aste 20 åren, med upp till 90 % jämfört med utsläppen under 1980-talet. Detta har resulterat 
en nedfallsminskning i samma storleksordning och i en viss förbättring i miljön. De försurade 
sjöarnas surhet har minskat, men inte lika mycket som nedfallet eftersom återhämtningspro-
cessen är långsam.  

Svavelnedfallet är idag mellan 2 och 3 kg S per ha och år till skogsmark i länet, lite varie-
rande beroende på nederbördsmängden under året (Pihl-Karlsson, 2008). En huvuddel 
kommer från källor utanför landets gränser. De små lokala utsläppen i Mark betyder litet i 
förhållande till den totala depositionen och till försurningen i området.  

Bidrag till gödningspåverkan 

Kvävenedfallet från atmosfären bidrar till att göda ekosystemen. I landmiljön gynnas växter 
med förmåga att utnyttja det tillförda kvävet, på bekostnad av arter som gynnas av låg kväve-
tillförsel. I vattenmiljön sker också ökad tillväxt genom ökad kvävetillförsel, vilket när växterna 
dör och faller till botten kan ge upphov till syrebrist. Kvävenedfallet kan även bidra till försur-
ning, men det mesta av kvävet som deponeras i området tas upp av vegetation.  

Nedfallet av kväve består dels av nitratkväve som härrör från kväveoxider i atmosfären och 
till stor del från transporternas utsläpp, dels av ammoniumkväve som härrör från ammoniak-
utsläpp främst från jordbruket. En viss minskning i utsläppen av kväveoxider har skett sedan 
1990-talet men nedfallet av kväve visar, till skillnad från svavelnedfallet, inte någon klart 
minskande trend.  
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Genom kväveoxidutsläpp från energiproduktionen och transporter sker utsläpp till luft sker 
deposition av nitratkväve till mark och vatten. Den totala kvävedepositionen i Västra Göta-
lands län uppgår till i storleksordningen 6 till 7 kg per ha och år. Av detta utgörs ungefär hälf-
ten av nitratkväve som till huvuddelen (ca 90 %) härrör från källor utanför landets gränser.  

Kväveoxidutsläpp som sker från Mark kommun bidrar till depositionen lokalt. Depositionsbi-
draget är dock litet.  

Övrig miljöpåverkan från energi- och transportsystemen 

Miljöpåverkan från energiproduktion och transporter är i huvudsak en följd av utsläppen till 
luft. Några utsläpp till vatten förekommer inte. Inte heller förekommer någon annan bety-
dande påverkan på mark, natur etc.  

Sammanfattning av miljöpåverkan i Mark kommun 

Mark är en kommun med förhållandevis låg föroreningsbelastning. De egna utsläppen är 
låga, men kommunen påverkas även av regional föroreningsbelastning, där källor utanför 
landet står för betydande påverkan. För den huvudsakliga lokala miljöpåverkan står trafiken 
och eventuellt lokal småskalig biobränsleeldning. Enstaka punktkällor i kommunen kan på-
verka luftkvaliteten, men endast i absoluta närområdet.  

Den förbättring av miljösituationen som kan uppnås genom de åtgärder som kommer att ge-
nomföras enligt energiplanen framgår nedan. 
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Åtgärder i energiplanen med anledning av miljöbedömningen 

I tabell 6 nedan anges kopplingen mellan energiplanens uppställda mål och de fem nation-
ella miljökvalitetsmålen som direkt berörs av energisystemet.  

 

Tabell 3 Kopplingen mellan energiplanens uppställda mål och de fem nationella miljökvalitetsmål som 
direkt berörs av energisystemet. X = stark koppling, (X) = svagare koppling. 

 

Nationella miljökvali-
tetsmål som direkt 
berörs av energisy-
stemet 

Mål 1 

Effektiv användning 
av energi 

Mål 2 

Reduktion av fossila 
bränslen och el för 
uppvärmning 

Mål 3 

Effektiva trans-
porter med låg 
klimatbelastning 

Begränsad klimatpåver-
kan 

X X X 

Frisk luft (X) X* X 

Bara naturlig försurning (X) (X) (X) 

Ingen övergödning (X) (X) (X) 

God bebyggd miljö (X) X - 

*Byte mot vedeldning i äldre, icke-miljögodkänd panna kan dock innebära försämrad luftkvalitet. 

 

I tabell 4 nedan görs en miljöbedömning för de olika åtgärderna som ingår i energiplanen. 
Bedömningen görs mycket översiktligt. I tabellen anges också åtgärdernas betydelse dels ut 
miljösynpunkt i kommunen, dels åtgärdernas betydelse för att nå de tre övergripande målen  

1 = Övergripande mål – Effektiv användning av energi 

Den totala energiförbrukningen för kommunen som geografiskt område ska minska i enlighet 
med de nationella målsättningarna.  

2 = Övergripande mål – Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning 

I de kommunala verksamheterna ska för uppvärmning ske ett byte från fossila bränslen och 
el till förnybara bränslen. 

3 = Övergripande mål – Effektiva transporter med låg klimatbelastning 

Kommunen ska medverka till att transporterna effektiviseras och utsläpp av fossil koldioxid 
minskar. 

 

= mindre betydelse för att nå målen till 2014 

 = framtidspotential 

= stor betydelse för att nå målen till 2014 

= framtidspotential 
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Tabell 4 Miljöbedömning för de olika åtgärderna som ingår i energiplanen. 

Föreslagna åtgärder 
enligt Energiplanen 

 

Det eller 
de mål 
som åt-
gärden är 
kopplad 
till 

Bedömning 
av hur viktig 
åtgärden är 
för att nå 
målen 

Miljöpåverkan 

Fjärrvärme 

1. Ökade fjärrvärmeleve-
ranser inom befintligt 
fjärrvärmeområde 

2  
På sikt kan åtgärderna minska utsläp-
pen av luftföroreningar lokalt, bidra till 
effektivare uppvärmning samt ökad 
andel förnybara bränslen samt mins-
kade koldioxidutsläpp. 2. Utökat fjärrvärmeom-

råde 
2  

3. Förändrad struktur på 
fjärrvärmepriserna 2  

På sikt kan denna åtgärd göra fjärr-
värmen mer konkurrenskraftig och 
därmed både bibehålla och öka fjärr-
värmeanslutningen. 

4. Utökad elproduktion i 
fjärrvärmesystemet 

1,2  
På sikt kan tillkomma lokal biobräns-
lebaserad elproduktion. 

5. Spillvärme i fjärrvär-
mesystemet 1,2  

På sikt kan introduktionen av spill-
värme i fjärrvärmesystemet leda till 
ökad fjärrvärmeanslutning, och/eller 
minskat behov av bränsle.   

6. Närvärme/fjärrvärme i 
mindre tätorter 2  

Minskar utsläppen av luftföroreningar 
lokalt, och bidrar även till ökad andel 
förnybara bränslen. 

7. Utredning - bioolja 
2  

Åtgärden kan bidra till ökad andel 
förnybara bränslen samt minskade 
koldioxidutsläpp. 

Kommunala fastigheter & Mark fastigheter 

8. Effektiviseringspro-
gram för kommunala 
fastigheter 

1  

God kännedom om vilka faktorer som 
påverka energi-, klimat-, och miljöför-
hållandena är en förutsättning för att 
nå de mål man har. På sikt kan detta 
bidra till minskade koldioxidutsläpp, 
ökad användning av förnybara bräns-
len vilket i sin tur även kan minska 
utsläpp av vissa luftföroreningar. 

9. Energiutbildning av 
driftspersonal 1,2  

10. Lokalhyresgästernas 
effektiviseringsincitament 1  

Ökat ekonomiskt incitament till energi-
sparande förväntas leda till minskad 
energiförbrukning och därmed mins-
kade utsläpp till luft av koldioxid. 

11. Brukarmedverkan 

1  
Ökade kunskaper hos brukarna för-
väntas leda till minskad energiförbruk-
ning och därmed minskade utsläpp till 
luft av koldioxid. 

12. Minskad användning 
av olja och el för upp-
värmning 

1,2  

Åtgärden minskar utsläppen av koldi-
oxid och utsläpp av vissa luftförore-
ningar lokalt samt bidrar till ökad andel 
förnybara bränslen. 
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13. Samordning av arbe-
tet med energifrågor 

1,2  

God samordning ger bättre översikt 
och insikt om vilka faktorer som på-
verka energiförhållandena inom kom-
munen, vilket är en förutsättning för att 
nå de mål man har. 

14. Finansiering av 
energiinvesteringar 

1,2  

På sikt kan detta bidra till minskade 
koldioxidutsläpp och ökad användning 
av förnybara bränslen vilket i sin tur 
även kan minska utsläpp av vissa 
luftföroreningar. 

Mark Bostads AB 

15. Fortsatt energieffek-
tivisering 

1,2  

På sikt kan detta bidra till minskade 
koldioxidutsläpp och ökad användning 
av förnybara bränslen vilket i sin tur 
även kan minska utsläpp av vissa 
luftföroreningar. 

16. Byte från olje- och 
elpannor 1,2  

Åtgärden minskar utsläppen av koldi-
oxid och utsläpp av vissa luftförore-
ningar lokalt samt bidrar till ökad andel 
förnybara bränslen. 

17. Effektivisering i sam-
band med renovering 

1  

På sikt kan detta bidra till minskade 
koldioxidutsläpp och ökad användning 
av förnybara bränslen vilket i sin tur 
även kan minska utsläpp av vissa 
luftföroreningar. 

18. Utökad mätning och 
behovsstyrning 1  

Ökade kunskaper om energianvänd-
ning kan på sikt leda till minskad 
energiförbrukning och därmed mins-
kade utsläpp till luft av koldioxid.  

19. Effektiviserad utom-
husbelysning 

1  

Effektiviserad elanvändning genom ny 
gatubelysning kommer att minska 
energiförbrukningen och därmed bidra 
till att minska utsläppen till luft av kol-
dioxid. 

Vatten & avlopp 

20. Utredning – Rötning 
av avloppsslam 

2,3  

Åtgärden kan bidra till ökad andel 
förnybara bränslen och drivmedel, 
vilket skulle bidra till minskade koldiox-
idutsläpp och effektivt utnyttjande av 
kommunens resurser. 

21. Energieffektivitet vid 
inköp 

1  

På sikt kan dessa åtgärder bidra till 
minskade koldioxidutsläpp, samt ökad 
användning av förnybara bränslen 
vilket i sin tur även kan minska utsläpp 
av vissa luftföroreningar. 

22. Driftsutbildning 

1,2  

God kännedom om vilka faktorer som 
påverka energi-, klimat-, och miljöför-
hållandena är en förutsättning för att 
nå de mål man har. På sikt kan detta 
bidra till minskade koldioxidutsläpp, 
ökad användning av förnybara bräns-
len vilket i sin tur även kan minska 
utsläpp av vissa luftföroreningar. 
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23. Effektiviserad upp-
värmning 1,2  

Åtgärderna leder till effektivare upp-
värmning och eventuellt en ökad andel 
förnybara bränslen samt minskade 
koldioxidutsläpp. 

Kommunens transporter 

24. Riktlinjer för resor 
inom tjänsten 3  

Riktlinjer kan bidra till effektivare 
transporter och därmed minskade 
utsläpp av koldioxid och traditionella 
luftföroreningar 

25. Resfria möten 

3  

En ökad användning av webbmöten 
förväntas ersätta resor till möten vilket 
ger minskade utsläpp till luft av koldi-
oxid och traditionella luftföroreningar. 

26. Riktlinjer för inköp av 
fordon 

3  

Riktlinjer för fordonsinköp kan på sikt 
bidra till en reducering av användning 
av fossila bränslen för transporter och 
även minskade utsläpp av koldioxid 
och i viss mån även utsläppen av trad-
itionella luftföroreningar. 

27. Utredning – miljöbilar 
för kommunanställda 

3  

Kan på sikt bidra till en reducering av 
användning av fossila bränslen för 
transporter och även minskade ut-
släpp av koldioxid och i viss mån även 
utsläppen av traditionella luftförore-
ningar. 

28. Upphandling av mat- 
och avfallstransporter 

3  
Kan på sikt bidra till effektivare trans-
porter och minskade utsläpp till luft av 
koldioxid och traditionella luftförore-
ningar.  29. Upphandling skol-

skjutsar 
3  

30. Sparsam körning 

3  

På sikt kan sparsam körning bidra till 
effektivare transporter och minskade 
utsläpp till luft av koldioxid och tradit-
ionella luftföroreningar. 

31. Ruttplanering 

3  

Ruttplanering kan bidra till effektivare 
transporter och minskade utsläpp till 
luft av koldioxid och traditionella luft-
föroreningar.  

32. Resor till arbetsplat-
sen 3  

Mindre bilresor till arbetsplatsen kan 
bidra till minskade utsläpp till luft av 
koldioxid och traditionella luftförore-
ningar. 

33. Utredning – samord-
ning av godstransporter 3  

Samordning av godstransporter kan 
bidra till effektivare transporter och 
minskade utsläpp till luft av koldioxid 
och traditionella luftföroreningar.  

Samhällsbyggnad 

34. Transporter och upp-
värmning vid etablering 
av nya områden 1,2,3  

På sikt kan detta bidra till effektivare 
transporter och uppvärmning vilket 
leder till minskade utsläpp till luft av 
koldioxid och traditionella luftförore-
ningar. 
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Övrigt 

35. Energieffektiv upp-
handling 1  

Kan på sikt bidra till effektivare utrust-
ning i kommunens lokaler och mins-
kad energiförbrukning, vilket ger mins-
kade koldioxidutsläpp 

36. Riktlinjer för utom-
husbelysning 

1  

Effektiviserad elanvändning genom ny 
gatubelysning kommer att minska 
energiförbrukningen och därmed bidra 
till att minska utsläppen till luft av kol-
dioxid. 

37. Utredning – biogas 

2,3  

Biogasproduktion inom kommunen 
kan bidra till att öka andelen förnybara 
bränslen och drivmedel och därmed 
även minska utsläppen av fossilt kol-
dioxid.  

38. Kommunikations- 
och utbildningsplan 

1,2,3  

Ökade kunskaper om energifrågor och 
effektiv energianvändning kan på sikt 
bidra till minskade koldioxidutsläpp 
och ökad användning av förnybara 
bränslen vilket i sin tur även kan 
minska utsläpp av vissa luftförore-
ningar 

39. Energiinformation till 
industrin 

1,2  
På sikt kan detta bidra till minskade 
koldioxidutsläpp, ökad användning av 
förnybara bränslen vilket i sin tur även 
kan minska utsläpp av vissa luftför-
oreningar. 

40. Utredning – me-
tangashantering vid 
Skene Skog 

-  
Minskar utsläppen av växthusgaser.  

41. Uppföljning av pla-
nen 

1,2,3  
Åtgärden är en förutsättning för att nå 
de mål man har. 

42. Utredning - grovso-
por 

 
Åtgärden kan något minska privata 
transporterna pga avfallshanteringen. 

43. Undvika komfortkyla 
  

Genom att välja bort komfortkyla kan 
en större framtida ökning av elbehovet 
undvikas. 
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Bilaga 2: Uppföljning av föregående energiplan 
I den förra energiplanen från 1996 angavs fem åtgärder som skulle utföras. Dessa har i de 
flesta fall uppfyllts väl eller mycket väl. Några av åtgärderna har dock förlorat sin aktualitet. 

Genomförandet har klassificerats enligt följande: 

 = Genomfört helt eller till större delen 

 = Åtgärden är inte genomförd eller genomförd till mindre del 

 

Tabell 1: Uppföljning av föregående energiplan. 

Samordnad värme-
försörjning 

Åtgärden avsåg uppbyggnad av sammanhängande fjärrvär-
menät både i Kinna-Skene och i de övriga större tätorterna. 
Dessutom skulle det ske på ett sätt att kraftvärmeproduktion 
möjliggjordes i Kinna-Skene nätet. 

 

Energistatistik - 
värmeplaner 

Åtgärden omfattande energistatistik för egna fastigheter, in-
dustrier och andra större förbrukare. Dessutom skulle värme-
planer för samordnad värmeförsörjning och utveckling av 
Agenda 21-databasen. Åtgärderna har delvis förlorat sin ak-
tualitet, men relevanta delar har genomförts. 

 

Energirådgivning Återinrätta energirådgivningen 

Småskalig vedeld-
ning 

Åtgärden innefattade kartläggning av vedpannor, införande 
av regler för vedeldning samt rådgivning till vedpanneägare. 
Åtgärden har delvis genomförts även om kartläggningen inte 
skett. 

 

Kommunalt hand-
lingsprogram 

Genomförande av handlingsprogram för att använda energi-
effektiva tekniker inom de områden som kommunen har rå-
dighet över. Även om ett flertal effektiviseringsprojekt m.m. 
har genomförts inom kommunens rådighetsområden har 
detta inte skett på det systematiska sätt som ursprungligen 
var tänkt 
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Bilaga 3: Indikatorer för uppföljning 
Uppföljningen är tänkt att ske med två olika intervall. Det korta intervallet innebär att man 
årligen följer upp hur genomförandet av de olika åtgärderna har utvecklats och hur några 
olika indikatorer förändrats.  

För de delar som ingår i energieffektiviseringsstrategin, d.v.s. mål och åtgärder för kommu-
nens egna fastigheter, verksamheter och transporter, kommer en gemensam rapport inne-
hållande en sammanfattning av uppföljningen, att göras för de tre kommunerna i BoHäM, 
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. En årlig redovisning per kommun av mål, åtgärder 
och nyckeltal skickas också till Energimyndigheten, och ska vara dem tillhanda senast 31 
mars varje år tills projektperiodens slut 2014. En ekonomisk rapport av vad bidragspengarna 
har använts till ska också redovisas. 

Det längre intervallet i uppföljningen sker i samband med uppdateringen av energiplanen då 
energisituationen i hela kommunen kartläggs. 

 

Indikatorer för energieffektiviseringsstrategin 
Samtliga indikatorer gäller för kommunen och de kommunala bolagen och följs upp årligen. 

 

Fastigheter 

Indikator Enhet Kommentar 

Totalt köpt energi till fastigheter  MWh El och energiindexkorrigerad värme 

Köpt energi till lokaler per ytenhet kWh/m2 El och energiindexkorrigerad 
värme. Ytan anges i Atemp   

Elanvändning lokaler per ytenhet kWh/m2 Ytan anges i Atemp   

Köpt energi till bostäder per ytenhet kWh/m2 El och energiindexkorrigerad värme

Elanvändning bostäder per ytenhet kWh/m2 Ytan anges i Atemp   

Andel fossil värme av total tillförd 
värme till fastigheter (bostäder och 
lokaler) 

% Olja, naturgas och torv för upp-
värmning, inkl. olje- och torvandel i 
fjärrvärmen. Elvärme räknas inte 
som fossilt i detta fall. 

Total energikostnad per ytenhet kr/m2  

Andel egenproducerad el från sol eller 
vind av inköpt el  

%  

Egenproducerad solvärme av inköpt 
värme totalt 

%  

Outnyttjad fastighetsarea m2  
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Transporter 

Indikator Enhet Kommentar 

Energianvändning till biltransporter  MWh Bygger på drivmedelsförbrukning för 
kommunens egna och leasade for-
don samt privatbil i tjänsten, vilken 
räknas efter en schablon på  
8 kWh per mil. 

Körda mil i tjänsten med bil per helårs-
anställd 

mil/ 

årsarbetare 

Både kommunens bilar och privatbil 
i tjänsten. 

Andel förnyelsebart bränsle i kommu-
nens bilar 

% Mängd etanol, biogas och el till 
kommunens ägda och leasade for-
don i kWh av totala mängden driv-
medel i kWh. E85 räknas som 85 % 
förnybart, fordonsgas som 50 % 
förnybart, bensin och diesel som 5% 
förnybart år 2011. 

Energieffektivitet för kommunens per-
sonbilar  

kWh/mil Gäller kommunens ägda och lea-
sade bilar. 

Andel miljöbilar  %  

Antal flygresor per årsarbetare Antal/ 

årsarbetare 

 

Antal utbildade personer i sparsam 
körning från 2010 

Antal  

Antal deltagare i webbmöten Antal  Deltagare räknas vid varje webbmö-
testillfälle. En person kan räknas 
flera gånger om denne deltar i flera 
webbmöten.   

 

 

Vatten och avlopp 

Indikator Enhet Kommentar 

Elanvändning till dricksvatten-
verksamhet per debiterad vattenmängd 

kWh/m3  

Elanvändning till avloppsverksamhet 
per behandlad mängd organiskt 
material 

kWh/pe Pe=Personekvivalenter 
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Gatubelysning 

Indikator Enhet Kommentar 

Energianvändning till gatubelysning MWh  

Energianvändning till gatubelysning per 
belysningspunkt 

kWh/ 
belysnings-
punkt 

 

 

 

Upphandling 

Indikator Enhet Kommentar 

Upphandlingar med energikrav  Antal av 
totala anta-
let 

Här räknas upphandlingar inom de 
produktområden som Miljöstyrnings-
rådet har tagit fram energikrav för 
och som omfattas av upphandlings-
lagstiftningen. Antal upphandlingar 
där energikrav har ställts av det to-
tala antalet upphandlingar som upp-
fyller ovanstående kriterier. 
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Bilaga 4: Transportberäkningarna 

Förutsättningar och antaganden 

För att beräkna trafikarbetet6 i Marks kommun har trafikflödesmätningar för det statliga väg-
nätet (riksvägar och länsvägar) inom kommunen hämtats från Vägverket. Trafikflödesmät-
ningarna avser antalet fordon som trafikerat vägarna (årsmedeldygnstrafiken), uppdelat på 
total fordonstrafik respektive tung fordonstrafik. I den senare gruppen ingår fordon med ett 
axelavstånd på >3,3 m, vilket innebär lastbilar, men även bussar. Ur dessa mätningar har 
antalet lätta fordon (dvs. personbilar och lätta lastbilar) respektive antalet tunga fordon (last-
bilar och bussar) tagits fram för de olika sträckorna. För tätorten Kinna har Vägverkets trafik-
flödesmätningar kompletterats med kommunens egna trafikflödesmätningar som har gjorts 
på en viss del av det kommunala vägnätet inom tätorten. Då kommunens trafikflödesmät-
ningar anges i vardagsdygn har trafikflödet räknats ner med en omräkningsfaktor för att 
kunna korreleras till övriga trafikflödesmätningar7. Kommunens mätningar skiljer inte på lätta 
och tunga fordon, och därför har följande antagits: för riksväg 41 har andelen tunga fordon 
antagits utgöra ca 11 % av den totala trafiken, för mindre och medelstora vägar har ett medel 
på andelen tunga fordon antagits utifrån Vägverkets mätningar (5,7 %).  

För att uppskatta det totala antalet fordonskilometer (dvs. det totala trafikarbetet inom 
kommunen) har trafikflödesmätningarna relaterats med vägsträckornas längd. Härtill har en 
schablonsiffra för trafik på kommunala vägar (tidigare småvägar) och enskilda vägar antagits 
för att erhålla det totala trafikarbetet8. En justering för äldre mätningar har även gjorts enligt 
uppgifter om förändringar av trafikarbetet nationellt från Vägverket9. Trafikarbetet har beräk-
nats för lätta respektive tunga fordon. Mopeder och motorcyklar ingår inte i beräkningarna. 
Förutom vägtrafiken har även arbetsfordonens utsläpp och energianvändning beräknats uti-
från uppgifter från SIKA10 om hur många traktorer respektive motorredskap som är registre-
rade i kommunen.  

För beräkningarna av energianvändningen för vägtransporter har uppgifter om den ge-
nomsnittliga bränsleförbrukningen för respektive fordonsgrupp hämtats från SCB och Väg-
verket11. För utsläppsberäkningarna har emissionsfaktorer från Vägverket använts12. Typ-
uppgifter13 och emissionsfaktorer för beräkningarna av arbetsfordonens utsläpp och energi-

                                                 

 

 
6 Trafikarbetet är ett mått på trafikens belastning på vägnätet uttryckt i fordonskilometer eller axelpars-
kilometer. 
7 Enligt uppgifter från Vägverket. 
8 Trafikflödesmätningarna görs enbart på statliga vägnätet. 
9 Källa: Holmgren, P. (2008). Trafikarbetets förändring 2006-07. Publikation 2008:41.Vägverket Konsult. 
10 Uppgifter om arbetsfordon och traktorer inom kommunen kommer från Sara Berntsson på SIKA. 
11 SCB har räknat fram den specifika bränsleförbrukningen (bensin respektive diesel) i liter per mil för alla Sveri-
ges kommuner år 2007, se SCBs hemsida. Bränsleförbrukningen för lastbilar kommer från Vägverket, se nedan-
stående referens. 
12 Emissionsfaktorer för en genomsnittlig personbil liksom för en genomsnittlig lastbil i dagsläget (dagsläge inne-
bär i detta fall ett medelvärde baserat på scenarier för 2000 respektive 2010). Vad gäller lastbilar har ett medel-
värde för lastbilar med en vikt på 3,5-16 ton och lastbilar >16 ton samt bussar använts i beräkningarna. Källa: 
Vägverket (2001). Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, del 4-6. Vägverket, publikation 2001:128, s. 88-91. 
13 Uppgifter som genomsnittlig bränsleförbrukning, motoreffekt, belastningsgrad och uppskattat antal driftstimmar. 
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användning kommer från ett antal olika referenser, se vidare i Excelfil Transportmodell Marks 
kommun 2007. 

Personbilsflottan i Marks kommun 2007 
Totalt fanns det enligt SIKA 17 664 personbilar registrerade i Marks kommun under 2007. Av 
dessa utgjordes den största andelen (89 %) av bensinbilar. Andelen dieselbilar utgjorde un-
der 2007 drygt 9 %, vilket är något över det nationella genomsnittet på drygt 8 % för samma 
år. Under 2007 fanns 195 st etanolbilar, 14 st övriga hybrider samt 18 st gasbilar registrerade 
inom kommunen, totalt utgjorde dessa ca 1,3 % av personbilsflottan. Ingen hänsyn har tagits 
till dessa vid beräkningarna eftersom de utgör en så liten del av personbilsflottan. 

Enligt SCB låg bränsleförbrukningen av bensin för medelbilen i Marks kommun på 
0,81 l/mil under 2007 (riksgenomsnitt ca 0,83 l/mil) vilket motsvarar ett utsläpp av koldioxid 
på ca 191 g/km (riksgenomsnitt ca 196 g/km). Vad gäller dieselförbrukningen för medelbilen i 
Marks kommun låg den under samma år på 0,67 l/mil vilket är något under riksgenomsnittet 
samma år (0,68 l/mil), förbrukningen motsvarar ett utsläpp av koldioxid på ca 170 g/km (riks-
genomsnitt ca 173 g/km).  

Trafikarbetet i Marks kommun 
Väglängden på det statliga nätet inom Marks kommun är enligt Vägverket14 (2006-12-31) 
434 km. Den totala sträckan för huvudvägarna inom kommunen (riksvägar och primära läns-
vägar) har i våra beräkningar uppskattats till ca 77 km. Tillsammans med övriga statliga 
vägar inom kommunen uppskattas väglängden på det statliga vägnätet till 446 km (dvs. rela-
tivt väl överensstämmande med Vägverkets siffror). Enligt SCB15 uppgår längden på de 
kommunala vägarna inom Marks kommun till 95 km och längden på de enskilda vägarna till 
1 955 km, vilket innebär att den totala längden på alla vägar inom kommunen uppgår till ca 
2 484 km.  

 Trafikarbetet (på samtliga vägar) för Marks kommun år 2007 har beräknats till ca 258 
miljoner fordonskilometer för lätta fordon respektive ca 22 miljoner fordonskilometer för tunga 
fordon, dvs. totalt ca 280 miljoner fordonskilometer.  Enligt Vägverket (2006-12-31) uppgick 
trafikarbetet på det statliga vägnätet inom kommunen till 222 miljoner fordonskilometer. Skill-
naden mellan det beräknade trafikarbetet och Vägverkets siffror beror troligtvis på skillnader i 
uppräkning av gamla trafikflödesmätningar samt att våra beräkningar inkluderar trafikflödes-
mätningar för det kommunala vägnätet.  

Utsläpp från vägtransporter och arbetsfordon i Marks kommun 

nDe uppskattade utsläppen av (NOx), kolväten (HC), koldioxid (CO2) samt svaveldioxid (SO2) 
från vägtransporterna i Marks kommun för år 2007 framgår av tabell 1.  

  

                                                 

 

 
14 Vägverket (2008). Trafikarbetet 2006 – statliga vägnätet. Vägverket publikation 2008:9. 
15 SCB (2005). Väglängder och vägarealer enligt nationella vägdatabasen (NVDB), 2005. SCB, Statist-
iska meddelanden MI 20 SM 0501. 
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Tabell 1. Emissioner från trafikarbetet upp-
delat på vägtransporter och ar-
betsfordon i Marks kommun 
2007. 

ton  2007 

NOx Vägtransporter* 293 

 Arbetsfordon 160 

 Totalt 453 

HC Vägtransporter 121 

 Arbetsfordon 22 

 Totalt 142 

CO2 Vägtransporter 72 090 

 Arbetsfordon 9 036 

 Totalt 81 127 

SO2 Vägtransporter 0,27 

 Arbetsfordon 0,06 

 Totalt 0,33 

*) Personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar. 

 

Enligt SCB:s statistik Kommunfakta 2007 – energi & miljö uppgick de totala utsläppen av 
koldioxid från vägtrafiken (personbilar, lastbilar och bussar) inom Marks kommun till 74 000 
ton år 2004, vilket motsvarar ca 0,4 % av de totala utsläppen i Sverige från vägtransporter. 
Om man jämför våra utsläppsberäkningar med 2004 års utsläpp skulle således utsläppen av 
koldioxid ha ökat med ca 7 000 ton mellan dessa år. Eftersom det troligtvis föreligger skillna-
der i hur utsläppen har beräknats är det dock svårt att göra en jämförelse även om man kan 
dra slutsatsen att uppskattningarna ligger i samma storleksordning och att det verkliga ut-
släppet ligger i denna storleksordning. Det är dock är viktigt att komma ihåg att denna typ av 
uppskattningar innehåller många antaganden och osäkerheter som gör beräkningarna till just 
uppskattningar och därmed inte återger något exakt resultat.  
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Energianvändning för vägtransporter och arbetsfordon i Marks kommun 

Det beräknade trafikarbetet på vägarna inom kommunen (inklusive huvudvägar) resulterar i 
en energianvändning för lätta respektive tunga fordon på 158 GWh bensin och 113 GWh 
diesel. Lägger man till arbetsfordonens dieselanvändning uppgår energin från diesel till 148 
GWh. Den totala energianvändningen för vägtransporter och arbetsfordon uppskattas där-
med uppgå till ca 306 GWh. 

Tabell 2.  Energianvändningen för transporter i Marks kommun 2007. 

GWh   2007 

Bensin  inkl. huvudvägar 158 

Diesel Vägtransporter Inkl .huvudvägar 113 

 Totalt vägtransporter  272 

 Arbetsfordon  34,5 

 Totalt diesel  148 

Total energianvändning 306 

 

Transportprognos Marks kommun för år 2014 resp. 2020 

Enligt Vägverkets trafikflödesmätningar16 ökade trafikarbetet på det statliga vägnätet inom 
Marks kommun med knappt 7 % mellan åren 2002-2006, vilket kan jämföras med ökningen 
nationellt under samma period på ca 5 % 17. De nationella prognoserna18 anger en trolig fort-
satt ökning av trafikarbetet med upp till ca 30 % vad gäller både person- och lastbilstrafiken 
fram till år 2020 jämfört med idag. Eventuella effektiviseringspotentialer inom fordonsflottan 
kan därmed komma att ätas upp av en sådan fortsatt kraftig trafikarbetsökning. 

Personbilsflottan inom Marks kommun utgörs idag till mindre än 90 % av bensindrivna bilar 
med en bränsleförbrukning som ligger strax under riksgenomsnittet 8,3 l/km, vilket motsvarar 
ett utsläpp på strax under 200 g CO2/km. Enligt Vägverkets prognoser för vägtransporternas 
utveckling fram till år 202019 kommer det att ske en viss förbättring av personbilarnas bräns-
leförbrukning. Däremot kommer det inte att ske någon nämnvärd förbättring av bränsleför-
brukningen hos de lätta och tunga lastbilarna. Dieselfordonens andel av trafikarbetet kommer 
enligt samma prognoser att öka fram till år 2020, tillsammans kommer de lätta dieselfordo-
nen att utgöra ca 40 % av de lätta fordonens trafikarbete år 2020 jämfört med drygt 20 % 
idag (2007). Trafikarbetesökningen för lätta dieselfordon kommer att ske på de bensindrivna 
fordonens bekostnad vilka kommer att minska sin andel av trafikarbetet med ca 30 % mellan 
2007 och 2020.  

                                                 

 

 
16 http://www.vv.se/templates/page3____13387.aspx 
17 Holmgren, P. (2006). Trafikarbetets förändring 2004-05. Vägverket Konsult.  
18 SIKA (2005). Transporternas utveckling till 2020. SIKA Rapport 2005:6.  
19 Vägverkets emissionsfaktorer, bränsleförbrukning och trafikarbetsfördelning för år 2007, 2010 re-
spektive år 2020 finns att hämta på: 
http://www.vv.se/PageFiles/12186/kapitel_6_bilagor_emissionsfaktorer.pdf?epslanguage=sv  
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Mängden använd diesel inom vägtransportsektorn bedöms därmed öka kraftigt på bensinens 
bekostnad, och uppskattas uppgå till ca 65 % av den totala mängden använd energi inom 
vägtransportsektorn år 2020, jämfört med idag då den uppgår till knappt 50 % av den totala 
mängden använd energi inom sektorn. Totalt sett bedöms mängden använd energi inom 
vägtransportsektorn (inklusive arbetsfordon) i Marks kommun att kunna öka med ca 7 % 
fram till år 2020 trots förbättringar inom fordonsflottan.   

För år 2014 respektive 2020 har även gjorts uppskattningar av hur stor andel drivmedel som 
kan tänkas utgöras av biodrivmedel. Dessa uppskattningar har gjorts utifrån EU-målet om att 
minst 10 % av drivmedelsmängden i varje medlemsland år 2020 ska utgöras av förnybara 
drivmedel20. För prognoserna har därför antagits att detta mål uppnås, och att mängden bio-
drivmedel ökar kontinuerligt från 2007 till år 2020.  

Idag utgörs den största andelen förnybara drivmedel i Sverige av etanol och RME som lågin-
blandas i bensin respektive diesel, samt i etanolens fall även som E85. Biogas utgjorde inte 
ens 1 % av den totala mängden använda biodrivmedel år 2007. Fram till år 2020 kommer 
biogasens andel troligtvis att öka. Just nu ser det även ut som att det kommer att satsas 
mycket på att ta fram både elbilar och laddhybrider liksom infrastruktur för dessa typer av 
fordon, något som naturligtvis skulle få mycket positiva effekter på den lokala luftkvaliteten. 
Eftersom det således är mycket osäkert hur mixen av biodrivmedel kommer att se ut framö-
ver har inga antaganden gjorts om detta, utan det har endast antagits att de förnybara driv-
medlen ökar på bensinbilarnas bekostnad. 

Eftersom det således är mycket osäkert hur mixen av biodrivmedel kommer att se ut framö-
ver, har inga antaganden gjorts om detta, och det har endast antagits att de förnybara driv-
medlen ökar på bensinbilarnas bekostnad. Det heller inte gjorts några justeringar av utsläp-
pen av NOx, svavel och kolväten för år 2014 respektive 2020 på grund av den antagna 
mängden biodrivmedel21, skillnaden skulle dock bli marginell eftersom det är små mängder 
biodrivmedel i förhållande till den totalt använda mängden drivmedel. Utsläppen av dessa 
ämnen har således beräknats utifrån hur de ser ut om man använder bensin- och dieselfor-
don. Däremot har det gjorts en justering för koldioxidutsläppen på så sätt att dessa har ned-
justerats med en procentandel som motsvarar antagandet om hur mycket biodrivmedel som 
antas ingå i transportsektorn år 2014 respektive 2020 22.  

För arbetsfordon har antaganden gjorts om skärpta avgaskrav för kväveoxider och kolväten, 
medan bränsleförbrukningen har antagits vara densamma som idag vilket gör att koldioxidut-
släppen från denna fordonsgrupp, som antas öka i takt med den antagna ökningen av antalet 

                                                 

 

 
20 I regeringens klimatproposition som lades fram tidigare i år sattes även ett mål upp om att Sveriges 
fordonsflotta år 2030 bör vara oberoende av fossila drivmedel. Hur detta kommer påverka utveckling-
en är i dagsläget osäkert, men med tanke på vad som behöver göras för att minska utsläppen av 
växthusgaser framöver är det inte orimligt att anta att det kommer att behövas göra kraftiga satsningar 
på att minska transportsektorns klimatpåverkan. 
21 En elbil skulle ju lokalt inte släppa ut någonting, medan en gasbils utsläpp skiljer sig lite från tradit‐
ionella bensin‐ och dieselbilar beroende på vilka utsläpp man studerar. 
22 Eftersom vi har begränsat utsläppen från Marks energisystem inkl. transporter till dem som sker 
inom kommunen, syftar koldioxidutsläppen från transporterna endast på utsläppen från avgasröret, 
dvs. inga livscykelutsläpp från drivmedlen har beaktats i beräkningarna. Alla biodrivmedel betraktas 
därför som att de inte ger några utsläpp av koldioxid, vilket naturligtvis inte är korrekt sett ur ett 
livscykelperspektiv. 
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arbetsmaskiner (främst traktorer) inom kommunen, uppskattas öka med ca 5 % jämfört med 
idag23.  

Andra faktorer, som dock endast marginellt kan påverka utvecklingen i transportsektorn i 
Marks kommun, är huruvida man eventuellt kan öka andelen som resor med kollektivtrafik 
respektive få människor att välja cykel eller gång som alternativ framför bilen på framförallt 
för kortare sträckor. Inga antaganden har gjorts om detta.  

Som resultatet av beräkningarna visar uppskattas utsläppen av koldioxid från transportsek-
torn inom Marks kommun att vara nästan oförändrade år 2020 jämfört med situationen idag, 
detta trots antaganden om en mer energieffektiv fordonsflotta och en ökning av andelen bio-
drivmedel och diesel på bekostnad av bensin. Anledningen är de enligt SIKA förväntade ök-
ningarna i trafikarbete fram till år 2020.  

Detta stämmer väl överens med nationella uppskattningar från Naturvårdsverket och SIKA24 
som uppskattar att koldioxidutsläppen från inrikes transporter i Sverige kan komma att öka 
med upp till 8 % fram till år 2020, jämfört med idag framförallt på grund av att transporterna 
med både personbilar och tunga fordon förväntas fortsätta öka framöver.  

Vad gäller utsläpp av kvävedioxider från transporterna, där högre kravnivåer redan idag har 
gett stora utsläppsminskningar jämfört med tidigare, kan utsläppen i Marks kommun enligt 
Profus beräkningar komma att minska med upp till ca 20 % till år 2012 och upp till ca 45 % till 
år 2020. Kolväteutsläppen förväntas också minska tack vare skärpta kravnivåer, uppskatt-
ningsvis med upp till 40 % fram till år 2020 jämfört med idag. Utsläppen av svavel, som dock 
är små från vägtransportsektorn, bedöms däremot inte kunna minska i någon större ut-
sträckning fram över.  

 

                                                 

 

 
23 Naturvårdsverket har bedömt att energieffektiviteten hos arbetsfordon fram till år 2014 inte kommer 
förbättras nämnvärt. Källa: Naturvårdsverket (2007). Arbetsmaskiner. Inventering av utsläpp, teknik-
status och prognos. Rapport 5728. 
24 Naturvårdsverket (2007) http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Utslappsstatistik-och-
klimatdata/Utslapp-av-vaxthusgaser/Prognos-for-vaxthusgasutslapp/ och SIKA (2006) Prognos för transport-
sektorns koldioxidutsläpp och alternativ för att nå olika utsläppsnivåer 2010 resp. 2020. Bilaga. PM 
2006:1. http://www.sika-institute.se/Doclib/Import/106/pm_2006_1_b3.pdf  



78 

 

Bilaga 5: Litet energilexikon 
 

Effekt 

Kapacitet (=storlek) på en lampa, ett el-
element eller en panna. Effekten mäts i Watt 
(W). Ett välkänt exempel är beteckningen 
40 W på en glödlampa. 

Energi 

Arbete under en viss tid. Energi uttrycks i 
Watt-timmar (Wh) och är produkten av effekt 
och tid. När vi låter en 40 wattslampa lysa i 
10 timmar har den förbrukat 400 Wh el (40 W 
 10 h).  

Enheter i rapporten 

Den internationella standardenheten för att mäta energi är ”Joule” (J). I Sverige används 
dock oftast enheten ”Wattimmar” (Wh). En joule motsvaras av en wattsekund (Ws) och en 
wattimme är följaktligen 3 600 joule. Vid större energimängder är dock joule och wattimmar 
opraktiskt små enheter. Istället används större enheter som exempelvis tusen eller miljoner 
wattimmar med förkortningar enligt nedanstående tabell. 

 

Benämning 
Beteckning 

Talfaktor 

Kilo (-wattimmar) K          (-Wh) 103 = 1 000 (tusen) 

Mega (-wattimmar) M (-Wh) 106 = 1 000 000 (miljon) 

Giga  (-wattimmar) G (-Wh) 109 = 1 000 000 000 (miljard) 

Terra  (-wattimmar) T (-Wh) 1012 = 1 000 000 000 000 (biljon) 
 

I praktiskt bruk 

Som grova mått kan anges att: 

 1 kWh är den energi som används för att värma en platta på spisen under en timma. 

 1 MWh är den energi som behövs för att driva en personbil 100 mil. 

 25 MWh är ungefär den energimängd som ett genomsnittligt småhus använder under ett 
år för uppvärmning, varmvatten och hushållsel. 

 1 GWh är energianvändningen i Mark kommun under ett medelvinterdygn. 

 1 TWh är den energimängd som ett stort kärnkraftsaggregat levererar under två måna-
ders full drift. 

Brutto- och nettoenergi 

I diskussioner kring energi finns ett antal begrepp som ständigt är en källa till förvirring. Två 
av dessa begrepp är netto- och bruttoenergi som ofta används när man diskuterar energiför-
brukning. En förklaring framgår av figuren nedan, som dessutom visar begreppet primär-
energi som är ett begrepp som används för att beskriva energi från källa till slutlig använd-
ning. 

Med ord kan man beskriva bruttoenergi som den energi (bränsle, el) som går in i husets 
energiomvandlingsanläggning (panna, värmepump, direktel, …), medan nettoenergin är den 
energi som kommer ut ur anläggningen (värme, kyla, ljus, …). 
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Källa: Anders Göransson / Profu 

Kraftproduktion
Kraftvärme
Värmeverk

Utvinning
Förädling
Transport

Kraftproduktion
Kraftvärme
Värmeverk

Utvinning
Förädling
Transport

Primär-energi  (levererad energi  x faktorer för hela omvandlingskedjan)

Levererad energi (brutto)

Nettoenergi

Hushållsel, 
driftel,
fastighetsel

Varmvatten

Radiatorsystem (motsv)


