Åmåls kommuns

Nulägesbeskrivning för
Energi- & klimatstrategi
Bilaga 1 till kommunens ”Energi- & klimatstrategi”

Version 2017-10-27

Energi- & Klimatstrategi (Huvuddokument)
Nulägesbeskrivning (Bilaga1)
Handlingsplan (Bilaga2)
Uppföljningsmanual (Bilaga3)

Nulägesbeskrivning, Energi och klimat för kommunala organisationen i Åmål år 2016

Sammanfattning
Det har genomförts en översyn av planer och strategier som styr energi- och klimatarbetet
i Åmåls kommun. I nuläget vill kommunen att energi- och klimatstrategin endast skall
omfatta det man har rådighet över d.v.s. den kommunala organisationen. Åmåls kommun
som geografiskt område ska styras och omfattas av den regionala strategin ”Strategiska
vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”.
Med bakgrund av detta arbetar nu Åmåls kommun med att ta fram en ny energi- och
klimatstrategi för den kommunala organisationen. Nulägesbeskrivningen har tagits fram
som underlag inför beslut av målsättningar och handlingsplan. Rapporten ska i framtiden
fungera som en årlig uppföljningsrapport där utvecklingen av kommunens användning av
energi i fastigheter, teknisk försörjning och transporter beskrivs och jämförs mot
kommunens antagna målsättningar.
I nulägesbeskrivningen redovisas inköpt och förbrukad energimängd för verksamheter,
fastigheter och fordon som ägs av Åmåls kommun och dess bolag. Energibalansen nedan är
en sammanfattande bild som beskriver de inköpta energimängderna fördelat på energislag,
och i vilka verksamheter dessa har använts under år 2016.
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1. Inledning
Denna nulägesbeskrivning är en del av den energi- och klimatstrategi som arbetas fram för
den kommunala organisationen och dess bolag i Åmåls kommun. Rapportens första del
presenterar bakgrund, syfte och upplägg. I nästa del får du som läsare en sammanställning
av de kommunala verksamheternas användning av energi samt hur fördelningen av
energislagen såg ut 2016. I kapitel tre jämförs 2016 års resultat gentemot
basåret/utgångsläget 2009. I avslutande kapitel ges en sammanställning och analys av
kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan. Faktauppgifter om
energianvändning fordon, bränslen och resor etc. som redovisas i rapporten har hämtats
från leverantörer samt berörda förvaltningar.

1.1.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett miljöenheten i uppdrag att upprätta en ny energi- och
klimatstrategi då den förra planen gick ut 2010. En energieffektiviseringsstrategi för
kommunkoncernens fastigheter och transporter antogs 2011 med målsättningar till år
2014 och 2020. Dessa två dokument ska beaktas och vävas in i en ny samlad energi- och
klimatstrategi. Den framtida energi- och klimatstrategin kommer således att inkludera mål
för både energi- och klimat och ska endast omfatta den kommunala organisationen.
Kommunen som geografiskt område skall omfattas av den regionala klimatstrategin för
Västra Götaland. ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland
2030” med tillhörande fokusområden och arbetssätt skall vara vägledande både för den
kommunala organisationen samt kommunen som geografiskt område.
Utgångspunkten för arbetet med en ny energi- och klimatstrategi är ” Vision Åmål 2020 –
Sveriges mest gästvänliga stad”. Visionen fungerar som en gemensam framtidsbild och
stödjer en färdriktning för att skapa förutsättningar för det goda livet. Med visionen som
stöd ska strategier, planer och verksamhetsmål utarbetas. Till visionen har man kopplat
fyra värdeord; GENUIN, OMTÄNKSAM, AKTIV och MODIG. De kommunala verksamheterna
ska utvecklas och våga satsa på hållbar utveckling där man omtänksamt drar nytta av
kommunens historia och tillgångar.

1.2.

Syfte med nulägesbeskrivningen

Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge vägledning och en bild av kommunens
energianvändning och klimatpåverkan inför det fortsatta arbetet med energi- och
klimatarbetet i kommunen. Den har även för avsikt att göra det lättare att formulera mål
och hur olika aktiviteter kan bidra till måluppfyllelsen. Rapporten är sammanställd av
Energisamverkan Dalsland på uppdrag av Miljöenheten i Åmåls kommun.

1.3.

Omfattning

Nulägesbeskrivningen omfattar en samlad kartläggning av inköpt och förbrukad
energimängd till fastigheter, teknisk försörjning och fordon som ägs av Åmåls kommun och
dess bolag. Redovisningen av växthusgaser i nulägesbeskrivningen är omräknat till
koldioxidekvivalenter
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2. Energi- och klimatmål
2.1.

Nationellt och EU

År 2008 antogs ett klimat- och energipaket om mål fram till 2020. Det är dessa mål som är
styrande för energi- och klimatpolitiken. Målen har olika status men ska alltid användas
som riktlinjer. Sverige ska år 2020 ha energieffektiviserat med 20 procent jämfört med
2008. I Sverige ska även andelen förnybar energi vara 50 procent år 2020.
Växthusgasutsläppen ska minskas med 40 procent jämfört med år 1990.
2020
Andel förnybar energi
Andel förnybar energi inom transporter
Energieffektivisering (jämfört med 2008)
Minskade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 1990)

2.2.

Sverige
50%
10%
20%
40%

EU
20%
10%
20%
20%

Regionalt

I Västra Götalandsregionen har Länsstyrelsen uppdraget att samordna och leda det
regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och
minskad klimatpåverkan. Tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv
arbetade de 2008 fram en energi- och klimatstrategi med ett övergripande mål för Västra
Götaland. Målet är brett förankrat och finns med i en rad strategiska dokument.
Målsättningen bygger på ”Vision Västra Götaland”. Den visar på två ambitioner: dels att
genom energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi minska
klimatpåverkan, dels att driva klimatarbetet på ett sådant sätt att konkurrenskraften i
Västra Götaland stärks.
Den övergripande målsättningen för klimatarbetet i Västra Götaland är att:
”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och
näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och
produktion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi.
Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt
näringsliv.”

Det är ett ambitiöst klimatmål som över 70 aktörer har undertecknat – att vara
fossiloberoende till 2030. Många av de åtgärder som arbetades fram och kopplades till
strategin 2008 är nu genomförda och för att nå målet behöver arbetet prioriteras och
tempot höjas. Ett intensivt arbete pågår just nu. Det har arbetats fram förslag på 4st
arbetssätt/strategiska vägval samt 4st fokusområden som ska utgöra ett underlag för hur
Västra Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030.
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2.3.

Kommunens tidigare mål och uppföljning

Mål
Åmåls kommunfullmäktige antog kommunens energi- och klimatstrategi 2006-03-26 för
kommunen som geografiskt område. Strategin innehåller bland annat lokala energi- och
klimatmål för Åmåls kommun samt åtgärder som anses viktiga att genomföra för att nå
målen. Flera av målen inriktar sig på minskade utsläpp av koldioxid inom kommunens egen
verksamhet. Nedan redovisas de mål som berör den egna kommunala verksamheten.
 År 2010 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive det kommunala
fastighetsbolaget) ha en uppvärmning (inklusive tappvarmvatten) som baseras på
fossila bränslen (exklusive eventuella behov vid effekttoppar)
Resultat 2010: 150m3 olja
Resultat 2015: 2,6m3 olja
 År 2010 skall minst 60% av det bränsle/drivmedel som används i kommunens
tjänstebilar/leasingbilar (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) utgöras av
förnybara bränslen (exempelvis etanol eller biogas) eller el (elhybrid)
Resultat 2010: 12%
Resultat 2015: 0%
 Den totala elförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det
kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen 2002 minska med
10% till år 2010.
Uppgift saknas för 2010, men under 2009 visade elförbrukningen en marginell
ökning (ca 1%) jämfört med år 2002.
 I maj 2014 undertecknades en budkavle av ordförande för kommunerna i Fyrbodal,
Östfold och Follo. Åtagandet i budkavlen är att kommunens transporter ska vara
fossiloberoende till 2030.
Mellan år 2010 och 2014 arbetade Åmåls kommun intensivt med energieffektivisering
vilket finansierades via det statliga EES-stödet från Energimyndigheten. Stödet användes till
strategiskt arbete för energieffektivisering inom fastigheter och transporter i den
kommunala organisationen. Inom ramen för detta stöd antog Åmåls kommun 2011 en
strategi för energieffektivisering som omfattade den egna kommunala organisationen. I
strategin finns effektiviseringsmål för både fastigheter och transporter för 2014 samt 2020.
Målsättningen har varit att effektivisera energianvändningen med 8% till år 2014 och med
20% till år 2020 jämfört med år 2009.
Uppföljning
De kommunala resultaten för energi och transporter har årligen följts upp via kommunens
arbete inom EES-stödet. Fr.o.m. 2018 kommer de delar som berör områdena energi,
transporter och klimatutsläpp att årligen redovisas via denna underlagsrapport. Tanken är
att alla åtgärder i handlingsplanen årligen ska följas upp i nulägesbeskrivningen.
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3. Energianvändningen år 2016
I följande kapitel presenteras statistik över energianvändningen i Åmåls kommun. Basåret
som statistiken för 2016 jämförs med är 2009. Statistiken är uppdelad i byggnader, teknisk
försörjning och kommunala transporter.

3.1.

Byggnader

Kommunen och Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) äger en stor mängd fastigheter, både
lokaler och bostäder. ÅKAB är helägt av Åmåls kommun, styrelsen utses av
kommunfullmäktige i Åmåls kommun. Bolagets syfte är att med iakttagande av
kommunallagen främja bostadsförsörjningen, tillhandahålla kommunen med lokaler för
barnomsorg, skola och vård samt försörjning av industrilokaler. Försörjningen av bostäder
och industrilokaler skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Byggnaderna i Åmåls
kommun förvaltas till största delen av ÅKAB. De senaste åren har denna andel ökat. Totalt
förvaltas av ÅKAB cirka 200 000 m2, bostads-, förvaltnings-, och kommersiella fastigheter.
Utöver detta innehar kommunen ett tiotal fastigheter som står under egen förvaltning
samt teknik- och fritidsförvaltningens byggnader för t.ex. idrott och teknisk försörjning.
Fastighetstyp

Area år 2015
(m2)

Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB)
Bostadsfastigheter
Förvaltningsfastigheter
Kommersiella fastigheter
Kommunens egenförvaltade fastigheter
Teknik- och fritidsförvaltningen Åmål-Säffle

65 317
77 791
57 469
ca. 5 500
Ingen uppgift

3.1.1 Energi i förvaltade-, kommersiella-, och bostadsfastigheter (ÅKAB)
Inom ÅKAB finns stor kunskap om energieffektivisering i byggnader t.ex. inom ventilation,
uppvärmning, belysning och elanvändning. ÅKAB kan på flera sätt både vid nyproduktion
och i befintliga lokaler arbeta med att effektivisera energianvändningen genom tekniska
lösningar och beteendepåverkan. De senaste åren har man också aktivt konverterat från
olja till alternativa uppvärmningssätt. Den mängd energi som köptes in till fastigheterna
under ÅKAB:s förvaltning år 2016 uppgick till totalt 26 019 MWh med fördelning på olika
bränsleslag enligt nedan:
Bränsle
El (MWh)
Olja (m3)
Pellets (MWh)
Fjärrvärme (MWh)
Totalt (MWh)
Uppvärmd yta (m2)

Använd mängd 2009
10 202
152
546
13 502
25 765
186 790

Använd mängd 2016
10 173
9
360
15 400
26 019
199 099

Förändring
0%
-94%
-34%
+14%
+1%
+7%
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För att rättvist kunna jämföra energianvändningen mellan olika år krävs att man justerar
för klimat- och temperaturvariationerna mellan de jämförda åren, så kallad graddagskorrigeringI. Den ovan sammanlagda energimängden utslaget på ytan i kommunens
fastigheter ger oss en indikator för energieffektivitet, kWh/m2. Under 2016 var denna
graddagskorrigerade indikator för kommunens fastigheter 136,7kWh/m2, vilket betyder 5%
effektivare än år 2009, då den var 144kWh/m2. Utvecklingen framgår av diagrammet
nedan.

2

Energislagsfördelning, specifik energianvändning (kWh/m ) och dess utveckling hos fastigheter ägda och
förvaltade av Åmåls kommunfastigheter AB mellan 2009 och 2016. Graddagskorrigerade värde.

3.1.2 Energi i kommunens egenförvaltade fastigheter
I kommunens egenförvaltade fastigheter ingår t.ex. Kungsgatan 2 (”Huset”), Prästgården i
Edsleskog, ridhus, vandrarhemmet och Näsgatan. Under år 2016 nyttjade kommunens
egenförvaltade fastigheter 1 077MWh. Utveckling och fördelning enligt nedan:

I

Förklaring på graddagskorrigering se sid 19
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I kategorin ”El, Övrig” ingår el som inte kan hänföras till någon speciell byggnad t.ex. Hamnkran i djuphamn,
radiomasten m.fl. Totalt ca 43MWh under 2016

3.2.

Teknisk försörjning

Teknik‐ och fritidsnämnden Säffle‐Åmål är en gemensam nämnd för Säffle och Åmåls
kommuner. Nämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur,
tekniska verksamheter, park‐ och fritidsverksamhet samt lokalvård i båda kommunerna.
När det gäller energiförsörjningen för den gemensamma nämndens verksamheter i Åmål så
redovisas dessa i kategorierna; vatten- och avloppsverksamhet, gator och vägar samt park
och fritid.
Teknisk Försörjning
Vatten och avlopp
Gator och vägar
Park- och fritid
Totalt (MWh)

Inköpt energi 2009
2 040
1 640
2 160
5 840

Inköpt energi 2016
1 688
1 395
2 461
5 544

Förändring
-17%
-15%
+14%
-5,1%

3.2.1.
Vatten och avlopp
Inom VA verksamheten används energi dels för pumpning av dricksvatten och rening/
pumpning av avloppsvatten, men också till drift och uppvärmning av de fem avloppsreningsverk och vattenverk som finns i kommunen. Under 2016 var den totala
energianvändningen för VA-verksamheten 1 688 MWh.
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Inköpt energi [MWh] som nyttjats i VA verksamheten i Åmåls kommun åren 2009-2016.

3.2.2.
Gator och vägar
Energianvändning för gator och vägar innefattar uteslutande väg- och gatubelysning. Under
år 2016 var energianvändningen 1 395 MWh, vilket är en minskning med 15% jämfört med
år 2009.

Inköpt el [MWh] som nyttjats till väg och gatubelysning i Åmåls kommun åren 2009-2016.
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3.2.3.
Park och Fritid
Energianvändning för Park och fritid under 2016 uppgick till 2 461MWh som nyttjades vid
is-, simhall, idrottsplatser, motionsspår, gästhamnar etc. Det största energibehovet
föreligger på is- och simhallen i Åmål som står för ca 86 % av park- och fritidsenhetens
energianvändning.

Energislagsfördelning och energianvändningens utveckling hos park- och fritid år 2009 till 2016.

3.3.

Transporter

Kommunens transporter och resor består av olika färdsätt i olika typer av fordon. Från
egen bil i tjänsten eller resor med kommunägda bilar till kollektiva alternativ som tåg och
buss. Nulägesbeskrivningen fokuserar på att kartlägga och analysera kommunkoncernens
fordon och drivmedelsanvändningen hos dess personbilar och lätta lastbilar I samt resor
med privat bil i tjänsten.
3.3.1.
Egen bil i tjänsten (Obs, siffror gäller 2015)
Under 2015 betalades i kommunen ut ersättning för 261 479 kilometer för resor i tjänsten
med privat bil. Fördelningen utslaget på respektive verksamhet/bolag:
Verksamhet
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorg
Kommunfullmäktige
Bygg- och miljö
Barn- och utbildning
Överförmyndare
ÅKAB
Totalt (km)
I

Egen bil i tjänst (km)
68 674
75 669
39 658
852
58 981
560
17 085
261 479

Lätt lastbil = Totalvikt under 3,5 ton

11

Nulägesbeskrivning, Energi och klimat för kommunala organisationen i Åmål år 2016

Egen bil i tjänst per verksamhet/bolag i Åmåls kommun år 2015.

3.3.2.
Drivmedel i kommunala fordon (Obs, siffror gäller 2015)
Under 2015 nyttjade kommunkoncernen 107st personbilar och lätta lastbilar. Av dessa
definieras 56 som miljöfordon. Vilket innebär en miljöfordonsandel på 52,3%, motsvarande
andel under jämförelseåret 2009 var 59%.
Den tankade mängden bränsle under året uppgår till 118 265 liter vilket innefattar det som
köpts in av kommunen och ÅKAB via bensinbolag och drivmedelskort. Fördelning och
utveckling av drivmedelsanvändningen enligt nedanstående tabell och diagram.
Bränsle (liter)
Tankad mängd 2009
Bensin
72 000
Diesel
35 000
E85
12 000
Totalt (liter)
119 000
Beräknad körsträcka (km)
i.u.

Tankad mängd 2015
21 685
96 580
118 265
1 958 837

Förändring
-50 315
+61 580
-12 000
-735

Drivmedelsanvändningen i Åmåls kommun (exkl. ÅKAB) 2009 och 2015.

Enligt länsstyrelsens statistikI för fordon förbrukar en bensinbil i Åmål under år 2015 i
genomsnitt 0,82 liter/mil medan en dieselbil förbrukar 0,57 liter/mil. Med dessa
antagandet beräknas körsträckan för de kommunala fordonen i ovanstående tabell. Detta
innebär att de kommunala fordonen nyttjas för ca 88% av resorna medan resterande 12%
är privat bil i tjänsten, enligt nedan.

Beräknad fördelning av körsträckor, kommunens bilar och egen bil i tjänst (inkl. politiker) under år 2015.
*) Övriga = ÅKAB, Bygg och Miljö, Överförmyndare

I

RUS, http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning
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3.4.

Lokal energiproduktion

3.4.1.
Fjärrvärme
Övergången till fjärrvärme har varit en av de viktigaste insatserna för en bättre miljö i våra
tätorter. Genom övergången från fossila bränslen till biobränslen spelar fjärrvärmen en
nyckelroll för allas vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser.
I Åmåls centralort producerar Statkraft fjärrvärme till de anslutna kunderna. Årligen
levereras mellan 40 – 50GWh värme. En stor del av de kommunala byggnaderna värms
med fjärrvärme. Basen för fjärrvärmen bygger på biobränsle. Reserv-, spetslast i form av
olja behövs dock för att klara de kallaste dagarna. Under 2016 bestod fossilbränslet för 2%
av den totalt tillsatta bränslemängden.
3.4.2.
Gas
På Östby miljöstation samlas deponigas in från den tidigare deponin för hushållsavfall.
Cirka 30st rör är nedstuckna i deponin genom vilka producerad metangas sugs ut ur tippen.
Gasen transporteras sedan via en 6km lång ledning ner till reningsverket i Åmål där gasen
används som bränsle för att driva en motor och generator. El och värme produceras och
denna produktion förser bland annat reningsverket med energi, de tider när det uppstår
överskott av el levereras denna till elnätet. Genom att ta vara på deponigasen så uppnår vi
en dubbel klimatnytta. Dels så oskadliggörs metangasen som annars är en mycket kraftig
växthusgas, dels så ersätter gasen en del av reningsverkets tidigare behov av eldningsolja
för sin uppvärmning. Om anläggningen av någon anledning stannar så tänds en fackla på
Östby Miljöstation och gasen facklas bort.
3.4.3.
Vind- och solenergi
Vad gäller vind- och solenergi finns inga noterade anläggningar av dessa slag i kommunens
ägo.
3.4.4.
Elhandel
I kommunkoncernen upphandlas el på tre håll. ÅKAB, Kommunens egenförvaltade
fastigheter samt Teknik- och fritid.
 ÅKAB köper sin el från Energiförsäljning Sverige AB men har inte gjort något aktivt
miljöval, avtal t.o.m. 2017-12-31.
 För kommunens egenförvaltade fastigheter och övriga abonnemang köps också el
från Energiförsäljning Sverige AB. Kommunen har gjort det aktiva valet ”Bra miljöval
Vatten”, avtal t.o.m. 2018-12-31
 Teknik- och fritid har ett elhandelsavtal tecknat med Switch, Nordic Green Energy
AB 2020-05-31 märkt med naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval El”.
Bra Miljöval-märkningen ställer hårdare krav även på hur den förnybara elen produceras,
och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Skillnaden
mellan Bra Miljöval som miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning (EPD) är att
ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att
ställa några miljökrav.
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3.4.5.
Klimatvärdering av el och fjärrvärme
Om kommunen ökar eller minskar sin elanvändning eller fjärrvärmeanvändning med
1MWh – vilken miljö- och klimatpåverkan innebär det för omgivningen? För att kunna
redovisa jämförbara utsläpp från användning av el och fjärrvärme skulle det behöva finnas
en generell metod för att miljövärdera el och fjärrvärme. Energimyndighetens uppfattning
är att det inte är möjligt att skapa en generell sådan metod som blir rättvisande, eftersom
förutsättningarna skiljer sig mellan kommuner och ofta över tiden. Det mest rättvisande är
att varje kommun utgår från sina egna förutsättningar. Det innebär också att resultaten –
utsläpp av CO2 och andra emissioner – inte självklart är jämförbara mellan kommuner.
Däremot kan den enskilda kommunen givetvis använda dem för jämförelser över tid.

4. Sammanställning av 2016
4.1.

Energianvändningen

Nedan visas en sammanställning av 2016 års totala energianvändning i Åmåls kommunkoncern per verksamhet och energislag.
MWh
Verksamhet
Kommersiella-, förvaltade och
bostadsfastigheter (ÅKAB)
Kommunens fastigheter övr.
(egen förvaltning)
Vatten- och Avlopp
Gata
Park- och Fritid
Transporter*
Summa

Energianvändning i Åmåls kommun 2016
(MWh)
El
Fjärrvärme Biobränsle
Fossil
Summa
10 173
15 400
360
86
26 019
589
1 673
1 395
1 728
15 558

474

14

1 077

15

1 688
1 395
2 461
1 155
33 795

733
16 607

360

1 155
1 270

*) Transporter avser år 2015.

4.2.

Energianvändningens klimatpåverkan

Utsläpp av växthusgaser kan ske dels direkt från en panna i en fastighet och dels hos
producenten som producerar den fjärrvärme eller el som används. Det finns flera
växthusgaser men den absolut mest förekommande och som bildas vid förbränning är
koldioxid. Fossil energi ger stort utsläpp av koldioxid. Motsatsen till fossil energi är förnybar
energi som kommer från en energikälla som hela tiden förnyar sig.
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För att bestämma andelen förnybar energi som används i kommunkoncernen har några
antaganden gjorts och följande parametrar använts.





Förbränning av eldningsolja bidrar till växthuseffekten med 270g CO2/kWhI.
Biobränsle är 100% förnybar och bidrar inte till växthuseffekten.
Klimatvärdering av el enligt ursprungsmärkningen (g CO2/kWh) från aktuellt
elhandelsbolag. Om köpt el är märkt med naturskyddsföreningens ”Bra miljöval el”
så jämställs inköpt energimängd med förnybart bränsle.
Fjärrvärmen under 2016 kommer med 3% från fossila bränslen, resten kommer från
biobränsle. Fjärrvärmeparameter för Åmåls fjärrvärmenät är 19g CO2/kWh, enligt
den årliga miljövärdering som föreningen ”Energiföretagen” genomför.

Gällande ursprungsmärkningen på elen som kommunen köpt under 2016 så köpte ÅKAB
sin del av elen från Energiförsäljning Sverige AB utan något aktivt miljöval, vilket innebär
att CO2utsläppet för elens produktion är 186,95g CO2/kWh. Teknik- och fritidsförvaltningen
tillsammans med kommunens egenförvaltade fastigheter har ett elhandelsavtal som är
märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval El, alltså 0g/kWh. Med dessa parametrar
och antaganden ovan fördelas fossil koldioxid på verksamhet och energislag enligt nedan.
Kg CO2
Verksamhet
Kommersiella-, förvaltade
och bostadsfastigheter
(ÅKAB)
Kommunens fastigheter övr.
(egen förvaltning)
Vatten- och Avlopp
Gator och vägar
Park- och Fritid
Transporter*
Summa

Fördelningen av fossil koldioxid från energianvändningen i
Åmåls kommun 2016 (Kg CO2)
El
Fjärrvärme Biobränsle
Fossil
Summa
1 901 842
292 600
0
23 220
2 217 662

0

9 006

-

3 780

12 786

0
0
0
1 901 842

13 927
315 533

0

4 050
311 850
342 900

4 050
0
13 927
311 850
2 560 275

*) Transporter avser år 2015

5. Begrepps- och ordlista
5.1.

Begrepp

Nettoenergi är den värmeenergi som en byggnad behöver för att klara önskad
inomhustemperatur. Det specifika nettoenergibehovet [kWh/m2] är ett mått på
byggnadens energiprestanda, vilket är oberoende av vilken uppvärmningsform som
används. Nettoenergin mäts oftast inte utan måste beräknas, antingen utifrån
bruttoenergin så som görs vid energideklarering av byggnader, eller genom att beräkna
värmeförlusterna utifrån husets konstruktion.
I

Källa – ”Miljövärdering av energianvändningen i fastighetsbestånd” – SABO
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Bruttoenergi är ett mått på hur mycket energi som måste tillföras byggnaden för att man
ska få tillräcklig mängd värme. Bruttoenergi är beroende av uppvärmningsteknik eftersom
den innefattar omvandlingar mellan energiformer vilka kan ha skilda verkningsgrader.
Bruttoenergi har fördelen att den oftast mäts genom att den utgör den energi man betalar
för. Att på basis av bruttoenergi jämföra specifikt nettoenergibehov [kWh/m 2] i en byggnad
med värmepump som har en verkningsgrad på ca 300% mot en byggnad med en fjärrvärme
med en verkningsgrad på ca 95% kan därför bli missvisade om inte alla parter använder
samma begrepp. Byggnaden med fjärrvärme kan mycket väl ha ett lägre nettoenergibehov
än den med värmepump, men detta syns inte i jämförelsen eftersom detta försvinner i den
stora skillnaden i verkningsgrad, se figur nedan.

Graddagskorrigering eller normalårskorrigering görs med en korrigeringsfaktor som anger
hur mycket kallare eller varmare det varit ett visst år/ månad jämfört med ett normalår.
Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigeras sedan genom att
dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn. Genom att man korrigerar till ett normalårs
energianvändning görs det möjligt att jämföra förbrukningen mellan olika år eller månader
under olika år.

5.2.

Ord

Fordonsflotta – en större mängd fordon, som i detta sammanhang ägs eller förvaltas av en
organisation.
Förnybar energi – energikällor som hela tiden förnyar sig, och därmed inte tar slut. De
flesta härrör från solen.
Fossila energikällor – Kol, olja och gas är fossila energikällor. De skapas under en mycket
lång tid och räknas inte som förnybara. Vid förbränning av dessa bränslen bildas
växthusgaser som förstärker växthuseffekten.
Miljöfordon – Som miljöfordon räknas alla fordon som är märkta som sådant i
Transportstyrelsens register.
Ursprungsmärkt el – Ursprungsmärkning, angivande av elens ursprung, innebär att
elleverantörer för kunderna ska:
1.
2.

16

Ge information om hur den levererade elen är producerad
Ange elens miljöprestanda (åtminstone koldioxidutsläpp och mängd
kärnbränsleavfall) eller hänvisa till referenskällor där denna information kan hittas.
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Spetslast – effekt som endast efterfrågas under några få timmar per år, till exempel vid
tillfälliga köldknäppar.
Växthusgaser – solljuset som träffar jorden återutsänds till rymden som värmestrålning. En
del gaser i atmosfären tar upp den värme som strålar ut från jorden. På så sätt blir
atmosfären varmare än vad den skulle varit utan atmosfär. Koldioxid är den vanligast
förekommande växthusgasen, men det finns även många andra gaser som driver på
växthuseffekten.
Watt (W) – är ett mått på effekt, som är den momentana energiomvandlingen per
tidsenhet.
Wattimmar (Wh) – är ett mått på energi, är en produkt av effekten och tiden, en Watts
belastning under 1 timma utvecklar 1Wh. Används ofta i formen kWh (1 kilowattimme
= 1 000Wh), eller MWh (1 megawattimme = 1 000kWh), eller GWh (1 gigawattimme =
1 000 000kWh).
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