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För att förstärka det lokala och regionala energi- och klimatarbetet beslutade regeringen 2009 om ett 

statligt stöd till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den 

egna verksamheten. Stödet ges under en femårsperiod 2010-2014.  

Varbergs kommuns bidragsansökan beviljades 2010. Under förutsättning att villkoren för stödet 

uppfylls kommer Varbergs kommun att erhålla 315 000 kr årligen under 5 år, det vill säga sammanlagt 

1 575 000 kr.  

Kommunen åtagande är att fastställa en strategi för energieffektivisering, arbeta aktivt för att 

genomföra strategin och genomföra minst två av de energieffektiva åtgärderna som anges i 

förordningen (2009:893). Varje år ska kommunen också redovisa resultat och effekter till 

Energimyndigheten. 

Strategin för energieffektivisering omfattar byggnader och transporter inom Varbergs kommuns 

förvaltningar och bolag. Basåret för nulägesbeskrivningen är 2009.  

Enligt inventeringen förvaltar Varbergs kommun och de kommunala bolagen byggnader med en 

sammanlagd yta på ca 840 700 m
2 
(Atemp). Energianvändningen för dessa byggnader uppgår till ca 

122 000 MWh. Den genomsnittliga energianvändningen per kvadratmeter är 140 kWh/m
2
. Endast 4 % 

av energin till byggnaderna kommer från fossila bränslen. Den totala energikostnaden för värme och el 

uppgick till ca 101 000 000 kr år 2009. 

Varbergs kommun inkl. bolagen använder sammanlagt 375 fordon, personbilar och lätta lastbilar. 143 

fordon är klassade som miljöbilar, vilket utgör 38 %. Totalt körs ca 8 976 000 km inom kommunens 

organisation. Utav dessa resor kördes 829 006 km med egen bil. Energianvändningen för transporterna 

uppgår till totalt ca 6 070 MWh, varav ca 5 490 MWh med kommunens fordon. Endast ca 3 % av 

energin för transporterna med de kommunala bilarna kommer från förnybara bränslen. Diesel är det 

bränsle som används mest (76 %).   

Varbergs kommun producerade 26 971 MWh el genom vindkraftverk och 21 080 MWh genom 

vattenkraftverk ägda av Varberg Energi AB. Mindre anläggningar för att ta till vara på solenergi finns 

bl.a. på Peder Skrivares skola.  

Vad gäller byggnaderna kan konstateras att omställningen till förnybar energi i stort är genomförd. 

Varbergs Bostad har redan kommit långt i sitt energieffektiviseringsarbete. Energianvändningen per 

kvadratmeter för bostäderna ligger lägre än branschens genomsnitt. Kommunen har potential att bygga 

mer energieffektivt vid nybyggnad och större ombyggnader och kan bli bättre på att se fastigheterna ur 

ett livscykelperspektiv. 

Transporterna står för en ganska liten del av den totala energianvändningen men ändå för den största 

delen av koldioxidutsläppen, då nästan allt bränsle har ett fossilt ursprung. Den centrala bilpoolen är 

en tillgång som ger möjlighet till ett effektivt brukande av fordonen. En svaghet är att kommunen 

saknar ett bra verktyg och system för uppföljning av körsträcka, bränsleanvändning etc. Kommunen 

har stor potential att minska energianvändningen från transporterna genom att skärpa miljökraven vid 

upphandling och inköp av fordon och se till att resepolicyn följs.  
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Energieffektiviseringsmål för 2014 och 2020 

 Energianvändningen i byggnader, tillhörande Varbergs kommuns förvaltningar och bolag, ska 

minska med minst 10 % till 2014 och minst 20 % till 2020, jämfört med basåret 2009 och mätt 

som kWh/m
2
. 

 

 Energianvändningen för tjänsteresor, inom Varbergs kommuns förvaltningar och bolag, ska 

minska med 10 % till 2014 och 20 % till 2020, jämfört med basåret 2009 och mätt som kWh 

per årsarbetare.  

Målen innebär att energianvändningen i kommunens byggnader ska minska med ca 12 200 MWh 

till 2014 och ytterligare 12 200 MWh till 2020. Energianvändningen för transporterna ska minska 

med ca. 550 MWh till 2014 och ytterligare 550 MWh till 2020. Totalt innebär målen en minskad 

energianvändning med 12 750 MWh till 2014 och 25 500 MWh till 2020. Räknat på det 

genomsnittliga energipriset och bränslekostnaden innebär målsättningarna en ekonomisk 

besparing på 23 miljoner kr till 2020. 

Åtgärder har i strategin angetts för att nå målen 2014. Bland åtgärderna för byggnader finns t.ex. 

justering av drifttider och temperaturer, byte av ventilationsaggregat, byte till LED-belysning och 

installation av energistyrsystem. För transporterna föreslås åtgärder som utbildning i sparsam 

körning, inrättande av cykelpool samt inköp och leasing av energieffektivare fordon. 

Besparingspotentialen för en del av åtgärderna har i dagsläget ej kunnat beräknas. Utredningar får 

ange vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva att genomföra. Beräknade åtgärders totala 

besparingspotential uppgår till ca 10 200 MWh och en kostnadsbesparing på sammanlagt ca 9,25 

miljoner kronor till 2014.  
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För att förstärka det lokala och regionala energi- och klimatarbetet i landet beslutade regeringen i 

december 2009 om ett om statligt stöd till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med 

energieffektivisering i den egna verksamheten. Stödet ges under en femårsperiod 2010-2014. De som 

erhåller stöd åtar sig att fastställa en strategi med en handlingsplan för energieffektivisering och sedan 

aktivt arbeta för att genomföra den. Statens Energimyndighet administrerar bidraget och ger liksom 

Länsstyrelserna råd och stöd till de kommuner och landsting som beviljats stöd. 

Stödet ska bidra till att kommuner och landsting föregår som goda exempel för en effektiv användning 

av energi samt bidra till att uppnå riksdagens antagna mål för energieffektivisering, enligt vilka bl.a. 

20 procent effektivare energianvändning ska uppnås till år 2020. 

Förordningarna om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting (SFS 2009:1533) 

samt om energieffektiva åtgärder för myndigheter  (SFS 2009:893) anger stödets utformning och 

omfattning. Stödets storlek beräknas utifrån antalet invånare i kommunen.  

Strategin ska enligt föreskrifterna (STEMFS 2010:5) avse kommunens egna förvaltningar samt hel- 

och majoritetsägda bolag. Den ska innehålla en nulägesanalys med basår 2009, mål för 2014 och 2020, 

samt en handlingsplan för genomförande.  

Enligt stödets allmänna råd bör beslut om ansökan om stöd samt fastställande av strategi för 

energieffektivisering fattas av kommunfullmäktige. 

Målen ska gälla både fastigheter och transporter och sättas som procent och MWh till år 2014 och 

2020. Transporterna avser personbilar och lättare lastbilar (3,5 ton). Åtgärderna behöver inte omfatta 

hela koncernen utan görs där de gör störst nytta för att nå de uppsatta målen. Det statliga stödet får 

användas till kostnader för kommunens strategiska arbete med energieffektivisering i den egna 

verksamheten men inte till investeringar. 

Kommuner och landsting som beviljas stöd förbinder sig att fastställa en strategi för 

energieffektivisering, arbeta aktivt för att genomföra strategin och genomföra minst två av de 

energieffektiva åtgärder för myndigheter som framgår av förordningen (2009:893). Varje år, senast 31 

mars, ska mottagaren av stödet också redovisa till Energimyndigheten hur stödet har använts, vilka 

åtgärder som har genomförts och effekterna av genomförda åtgärder. 

Varbergs kommun ansökte om bidraget genom serviceförvaltningens fastighetsavdelning i juni 2010. 

Bidragsansökan beviljades i juli 2010. Under förutsättning att villkoren för stödet uppfylls kommer 

Varbergs kommun att erhålla 315 000 kr årligen under 5 år, det vill säga sammanlagt 1 575 000 kr.  

Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Anna-Lena Falk, Varbergs Energi AB, 

Charlott Jansson, planeringskontoret, Marlene Garhall, transportcentralen och projektledare Bengt-

Åke Persson, serviceförvaltningen. Kontaktpersoner från bolag och förvaltningar har lämnat uppgifter 

till nulägesanalysen och samverkat kring målformuleringar och åtgärder.  
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Som utgångspunkt för kommunens målsättningar i denna strategi används nationella och regionala mål 

och strategier samt befintliga lokala visioner och mål för kommunens förvaltningar och bolag. 

Målsättningarna utgår från nulägesanalysen och tidigare uppföljningar av energianvändning och 

energiproduktion i kommunen. Målen är uppdelade i övergripande energieffektiviseringsmål och 

delmål för bostäder, lokaler och transporter. 

Av de sex prioriterade åtgärderna i förordningen har kommunen valt att arbeta med att:  

 utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa.  

 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. 

Avläsning av mätare utförs varje månad av drifttekniker och förs in i statistikprogram. E4 SQL från 

Vitec används för att följa upp och ta ut rapporter månadsvis. 

Statistik över antalet köpta/sålda fordon tas fram ur Excel och administreras av Transportcentralens 

personal. Det finns en person som är fordonsansvarig och som har till uppgift att serva kommunen i 

transportärenden. I underlaget framgår vilken förvaltning som äger fordonet, hur gammalt det är och 

när leasingkontrakten löper ut.  

Transportcentralen administrerar en egen drivmedelsanläggning för kommunens fordon. Utdrag ur 

kommunens ekonomisystem redovisar hur mycket ett fordon har tankat i kronor. Det inkluderar även 

externa drivmedelsanläggningar.  

För att erhålla antalet liter krävs två åtgärder, den första gäller vår egen tankdator, från vilken antal 

liter kan erhållas på respektive fordon och eller enhet. Den andra åtgärden gäller inrapporteringen från 

respektive drivmedelsbolag.  

Kilometerställning matas in vid varje tankning, denna uppföljning är dock ineffektiv och tidskrävande 

att ta fram. Varje fordon får specifikt tas fram, det uppstår då en osäkerhetsfaktor då det dessutom 

tankas på diverse externa anläggningar, där vi har påbörjat inhämtning av kilometerställningar under 

2011. Med anledning av detta har siffror på antalet körda kilometer räknats fram utifrån 

drivmedelsförbrukningen i stort. Det innebär att vi inte har kontroll på vad ett specifikt fordon har gått.  

För att få ett medelvärde har följande uträkning skett av 2009 års körda sträcka. Omräkningsfaktorn 

har varit 0,85 l bensin/mil samt 0,65 l diesel/mil som används vid omräkning av gröna nyckeltal. 

Leasing respektive kommunägda fordon beräknades på hur många procent leasingbilar som fanns i 

förhållande till kommunägda fordon, dvs. 32 % var leasingbilar, vilket betyder att 32 % av förbrukad 

diesel respektive bensin har körts av leasingfordon. För transporternas energianvändning har dessa 

omräkningsfaktorerna använts: bensin 8,94 kWh/l, diesel 9,77 kWh/l, E85 6,5 kWh/l, RME 9,17 

kWh/l, Naturgas 11 kWh/m
3
.  

Poolbilarna är knutna till bokningssystemet Pilotfish, vilket också ger kontroll på hur mycket dessa 

fordon har kört.  

Utdrag ur kommunens bokföringsprogram visar kommunens kilometerersättning till personal med 

anställningsavtal Allmänna bestämmelser. Således är ej resor av deltidsbrandmän, personliga 

assistenter, vissa bidragsanställningar eller politiker medräknade. 
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Fjärrvärme via fjärrvärmemätare registreras månadsvis in i mätvärdesinsamligssystem Senea/Cuscom. 

Därefter till debiteringssystem Kaskad. El via elmätare rapporteras månadsvis in i 

mätvärdesinsamlingssystemet Senea/Cuscom. Därifrån till debiteringssystem Kaskad. 

 

Drivmedelsslag och förbrukning fördelat per fordon hämtas från bokföringsprogram Agresso 

Körsträckor per fordon hämtas för tjänstefordon och förmånsbilar från körjournaler. 

Övriga fordon läses manuellt 1 ggr/år, direkt efter årsskifte. 

För uppföljning av energianvändning och ytor används idag systemet S200. Drivmedelförbrukning tas 

fram från fakturor och uppgifter om körda kilometer finns i servicebok i respektive bil. 

Hos Varbergs Fastighets AB sker insamling via Ducar och registrering i analysprogram. 

Drivmedel förbrukning tas fram från bokföring och körda kilometer har räknats fram enligt schablon 

på 0,65l/mil diesel då det saknas system för att registrera körd sträcka.   

Nulägesbeskrivningen syftar till att kartlägga energianvändningen inom Varbergs kommuns 

verksamheter inklusive de kommunala bolagen. Nuläget 2009 har varit utgångspunkt för 

strategiarbetet med att ta fram mål och åtgärder för energieffektivisering inom byggnader och 

transporter fram till 2014 och 2020.  

Varbergs kommun är betydelsefull i ett nationellt energiperspektiv, främst genom kärnkraftverket 

Ringhals. Betydande elproduktion finns också vid Södra Cell Värö som också är leverantör av 

biobränslebaserad spillvärme för produktion av fjärrvärme. Inom kommunen produceras också el via 

vindkraft i en allt större omfattning. Varberg Energi AB äger också vattenkraftsanläggningar, men den 

huvudsakliga produktionen för dessa sker i andra delar av Halland. Solenergi tas också till vara, om än 

så länge i relativt liten skala.   

Varbergs kommun hade 57 439 invånare 2009. Inom kommunens förvaltningar och bolag arbetade 

3 997 personer. För den största energianvändningen står byggnader inom verksamheter för skola, 

omsorg, kultur och fritid. Serviceförvaltningen, ansvarar och förvaltar dessa fastigheter. Näst därefter 

kommer det kommunala bostadsbolagets bostäder. Gatubelysning samt vatten- och avloppsverksamhet 

står också för en betydande energianvändning men räknas inte med i denna inventering.  

 

Kommunen arbetar aktivt med åtgärder för minskad energianvändning bland annat genom att 

integrerar energifrågorna i översiktsplaneringen och genom kommunal energi- och klimatrådgivning. 

Varbergs kommun har beviljats Lokala investeringsbidrag (LIP) 2000-2004 och klimatinvesterings-

stöd (Klimp) för 3 program mellan 2005 och 2011. Samtliga program har fokuserat på 

energiomställning och energieffektivisering.  
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Varbergs kommun och de kommunala bolagen förvaltar byggnader med en sammanlagd yta på ca 

840 700 m
2 
räknat i

 
Atemp.  Det största fastighetsbeståndet finns hos Varbergs Bostad AB som 

förvaltar 56 % av den totala arean. 90 % av deras fastigheter är bostäder. 35 % av arean återfinns hos 

Varbergs kommun där den största delen (96%) är lokaler med kommunal verksamhet.  Resterande 9 % 

av fastighetsarean finns hos de kommunala bolagen Varbergs Fastighets AB, VIVAB, Varbergs Hamn 

AB och Varberg Energi AB. Det kommunala bolaget Varberg Event AB äger inga egna fastigheter. 

Av den förvaltade byggnadsarean är 51,5% bostäder och 48,5% lokaler.  

Figur 1. Förvaltad area, totalt 840 700 m
2
 Atemp

 

Tabell 1. Areor och energianvändning 

Areor Lokaler  

Atemp 

Bostäder 

Atemp 

Atemp 

totalt 

Energianvändning 

MWh 

kWh/m
2 

Varbergs kommun 283 601 11 677 295 278 53 573 181 

Varberg Energi AB 4 721 -  4 721 1 211 256 

VIVAB (BRA) 24 425  - 24 425 7 694* 315* 

Varbergs Bostad AB 48 322 421 287 469 609 50 472 107 

Varbergs Fastighets AB 41 066 - 41 066 7 643 186 

Varbergs Hamn AB 5 625 - 5 625 1 382 246 

Varberg  Event  - - - - - 

Totalt 407 760 432 964 840 724 121 975 140 
* processenergi ingår 

Den totala energianvändningen 2009 i kommunens och bolagens fastigheter uppgick till 121 975 

MWh. Fjärrvärme var den vanligaste uppvärmningsformen och svarade för 46 % av den totala 

energianvändningen.  El stod för 44 % av användningen inklusive driftel och verksamhetsel. 4 % av 

användningen bestod av fossila bränslen i form av olja och gas. Om man räknar med det fossila 

bränslet i 2009 års fjärrvärmemix så var 86 % av energin till fastigheterna förnybar. 2009 var andelen 

fossilt bränsle ovanligt stor på grund av ett stopp av spillvärmeleveranserna under 8 veckor 

  

Varbergs 
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Figur 2. Köpt energi till fastigheter, Varbergs kommun och kommunala bolag, totalt 121 975 MWh 

 

Tabell 2. Köpt energi till fastigheter (MWh) 

 

Figur 3. Köpt energi till Varbergs kommuns och de kommunala bolagens fastigheter 2009 

 

Den totala energikostnaden för värme och el uppgick till ca 100 932 000 kr. Medelpriset för 

energimixen låg på 827kr/MWh. Pellets är det bränsle som har det lägsta priset per MWh, vilket märks 

på Varbergs Hamns kostnader där uppvärmning till största delen sker med pelletspanna.  
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Energislag Olja Naturgas El Fjärrvärme Biobränsle Totalt 

Varbergs kommun
 571 2 188 24 665 20 152 5 998 53 574 

Varberg Energi AB - - 834 377 - 1 211 

VIVAB 60 246 7 388 - - 7 694 

Varbergs Bostad AB 56 1 658 16 731 32 027 - 50 472 

Varbergs Fastighets AB - - 3 600 3 760 283 7 643 

Varbergs Hamn AB - 33 250 - 1 099 1 382 

Totalt 687 4 125 53 468 56 316 7 380 121 976 
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Tabell 3. Energikostnader 

 

 

Varbergs kommun använder sammanlagt 375 fordon. 67 % av fordonen är kommunägda och 33 % är 

leasingbilar. Varbergs Bostads AB har den enda förmånsbilen. 20 fordon ingår i kommunens centrala 

bilpool. Dessa kan bokas av samtliga förvaltningar.  

Tabell 4. Antal fordon i kommunens förvaltningar och bolag 

Fordon Leasingbilar Förmånsbilar Kommunägda Totalt  

Varbergs kommun 88 0 189 277  

Varberg Energi AB 16  35 51  

VIVAB 14  4 18  

Varbergs Bostad AB 3 1 12  16  

Varbergs Fastighets AB - - - 0  

Varbergs Hamn AB 2  10 12  

Varberg  Event  1   1  

Totalt 124 1 250 375  

 

Energianvändningen för kommunens transporter uppgick till 5 488 MWh exklusive drivmedel till 

transporter med egen bil i tjänsten. Diesel är det bränsle som används mest och stod för 76 % av 

drivmedelsanvändningen. Drygt 3 % var förnybara bränslen i form av etanol och RME, men då är inte 

låginblandningen i bensin och diesel medräknad. Tar man med låginblandningen utgör det förnybara 

bränslet 8 % av drivmedlen till transporter 2009.   

Underlaget för att redovisa körd sträcka med kommunens fordon är delvis bristfällig. För förvaltning-

arnas fordon har körsträckan beräknats utifrån drivmedelsförbrukningen. Totalt för kommunens 

organisation beräknas körsträckan till ungefär 8 976 000 km. Utav dessa kördes 829 006 km med egen 

bil
1
. Om man antar att snittförbrukningen är 0,75 liter/mil motsvarar detta en drivmedelsförbrukning 

på ca 62 m
3 
bensin och diesel. Antar man att 50 % är diesel och 50 % är bensin motsvarar detta ca 580 

MWh. Resor med egen bil stod för 9 % av körda kilometer och 10 % av drivmedelförbrukningen med 

beräkningsmetod enligt ovan. Energianvändningen för transporter inklusive resor med egen bil 

uppgick 2009 till 6068 MWh totalt och 1 518 kWh per årsarbetare vilket i bensin motsvarar ca 170 

liter.   

                                                      
1
 Politiker och vissa grupper såsom deltidsbrandmän, personliga assistenter och bidragsanställningar är ej 

medräknade. Endast anställda med avtal Allmänna bestämmelser ingår. 

Energikostnader kr MWh Kr/MWh  

Varbergs kommun 37 103 853 53 573 692  

Varberg Energi AB 818 943 1 211 676  

VIVAB 7 242 374 7 694 941  

Varbergs Bostad AB 49 725 718 50 472 985  

Varbergs Fastighets AB 5 422 658 7 643 709  

Varbergs Hamn AB 618 710 1 382 448  

Totalt 100 932 256 121 975 827  
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Figur 4. Diagram årsförbrukning av drivmedel omräknat i MWh, totalt 5 488 MWh. 

 

 

Tabell 5. Inköpt drivmedel fördelat på bränsleslag. (MWh)  

Drivmedel (MWh) Bensin Diesel Naturgas RME Etanol 

 

Totalt 

Varbergs kommun 627 3 827 49  185 4688 

Varberg Energi AB 161 150 155   466 

VIVAB  144  10  154 

Varbergs Bostad AB 18  88   106 

Varbergs Fastighets 

AB 

      

Varbergs Hamn AB 42 29    71 

Varberg  Event   3    3 

Totalt 848 4 153 292 10 185 5 488 

Sammanlagt finns det i kommunen och bolagen 375 bilar varav 38 % är klassade som miljöbilar.  

Tabell 6. Andel miljöbilar inom kommunens organisation. 

Miljöbilar Antal miljöbilar Antal bilar totalt Andel miljöbilar 

Varbergs kommun 92 277 33 % 

Varberg Energi AB 20 51 41 % 

VIVAB 17 18 94 % 

Varbergs Bostad AB 12 16 75 % 

Varbergs Fastighets AB - - - 

Varbergs Hamn AB 2 12 17% 

Varberg  Event  0 1 0 

Totalt 143 375 38 % 

 

Bensin   
16% 

Diesel    
76% 

Etanol   
3% 

RME   
0,2% Naturgas  

5% 
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Varberg Energi ägde 16 vindkraftverk 2009 och elproduktionen uppgick till 26 871 MWh. På Peder 

Skrivares skola installerade Varbergs kommun 2008 en solcellsanläggning på140 m
2
, med en 

toppeffekt på 19 kW och en beräknad årsproduktion på 15 940 kWh. 2009 producerades 18 561 kWh. 

Varbergs Bostad AB äger vindkraftandelar motsvarande en produktion på 254 MWh/år.  

Varberg Energi äger vattenkraftverk som 2009 producerade 21 080 MWh.  

Tabell 7. Producerad el och värme från sol, vind och vatten. 

Förnybar el och värme MWh  

Vindkraft 27 125  

Solceller 18  

Solvärme 

Vattenkraft 

6 

21 080 

 

Totalt 48 229  

 

Tabell 8. Bränslemix fjärrvärmesystemet 2009  

Bränsle MWh  

Spillvärme (biobränsleförluster Södra Cell Värö) 86 900  

Biobränsle (bioolja, bioånga, flis) 37 500  

Fossilbränsle (naturgas, olja) 33 900*  
*Ett totalt stopp på 8 veckor av spillvärmeleveransen från Södra Cell Värö ökade  

andelen fossilt bränsle i fjärrvärmemixen 2009. 

 

Figur 4. Fjärrvärmemix 2009 

 

100 % av el som köps in av kommun och bolag är producerad med förnybar energi. 

 

 

Spillvärme 
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Biobränsle 
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Serviceförvaltningen ansvarar för Varbergs kommuns egna fastigheter . Fastighetsbeståndet uppgick 

år 2009 till totalt 295 278 m
2 
räknat i Atemp varav 96 % var lokalytor och 4% bostäder.   

Total energianvändning  inklusive drifts- och verksamhetsel  uppgick 2009 till 53 573 MWh.  Av den 

totala energianvändningen bestod 5 % av fossila bränslen i form av olja och gas . Fjärrvärmen 

dominerar som uppvärmningsform med 38 % av energianvändningen i de kommunala fastigheterna. 

Ca 30 000 m
2 
värms med direktel, elpanna eller med värmepump.  El till uppvärmning beräknas svara 

för ca 7 % av den totala energianvändningen. Ca 20 000 MWh el går till drift och verksamhet.  

Oljeanläggningar är konverterade från början av 2000- talet till i första hand pelletspannor och i andra 

hand värmepumpar.  Förbrukningen var 2001 ca: 800 m³ och har minskat till ca: 57 m³ 2009. Av 

återstående olja går ca:33m³ till fastigheter med oljepannor.  Dessa planeras att ersättas med pellets 

eller värmepumpar de närmaste åren. Till anläggningar med pelletspannor används olja, 24m³, som 

spets eller reserv. Efter energideklarationer och kartläggningar i kommunens W³- projekt har man 

börjat injustera fastigheterna med högst värmeförbrukning och det arbetet pågår. 

Av kommunens totala fastighetsarea är nästan 50 % skolor och ca 20 % servicehus och 

omsorgslokaler.  

Energiförbrukning för drift, verksamhet, värme och varmvatten varierar mellan 147 och 260 kWh/m
2 

Atemp. Inom kultur och fritids verksamheter i förvaltningsfastigheterna finns de högsta 

förbrukningarna per kvadratmeter.  

Figur 5.  

Energianvändning i Varbergs kommuns fastigheter 2009 fördelat på energislag, totalt 53 573 MWh 
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Figur 6. Atemp fastigheter Varbergs kommun totalt 295 278 m2 

 

 

Figur 7. Energianvändning i kommunens fastigheter uppdelat på verksamheter, kWh/m
2
 Atemp 

 

Varbergs kommun har totalt 277 bilar, av dessa är 92 klassade som miljöbilar. Körsträckan för 

personbilstrafiken inklusive körning med egen bil i tjänsten uppgick år 2009 till 7 852 734 km. Resor 

med egen bil i tjänsten stod för 8 % av körningen
2
. 

 

Tabell 9. Antal fordon och körsträcka per år. 

Personbilstrafik Antal Km/år  

Leasingbilar 88   2 286 318  

Kommunägda bilar 189 4 910 386    

Anställdas privata bilar - 656 030  

Totalt 277 7 852 734  

 

                                                      
2
 Politikers resor samt vissa grupper såsom personliga assistenter och bidragsanställningar är ej inräknade, endast 

anställningar enligt avtal allmänna bestämmelser ingår. 
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Tabell 10. Årsförbrukning av drivmedel 

Drivmedel      m
3 

MWh  

Bensin      70    627  

Diesel    392 3 827  

Etanol      28    185  

Naturgas 4 486      49  

Totalt  4 688  

 

2009 producerades 18 561 kWh solcellsel på Peder Skrivares skola. 

Varberg Energi är en energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus 

AB. Företaget har 95 anställda och omsätter årligen ca 400 miljoner. Verksamhetsgrenarna är el, 

fjärrvärme, naturgas, energitjänster, kabel-tv, bredband och internettjänster. Omtanken om miljön 

innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi. Varberg Energi säljer el under namnet 

VIVA, vilket står för vind och vatten – två rena och förnyelsebara energikällor . 

Varberg Energi har fastigheter på 4 721 m
2 
räknat i Atemp. Lokalerna används främst till kontor och 

förråd. Byggnaderna på Västkustvägen värms med fjärrvärme och direktel och fastigheten i Tvååker 

värms med direktel. Total energianvändning 2009 uppgick till 377 MWh fjärrvärme och 834 MWh el.  

Varberg Energi har totalt 51 bilar av dessa är 20 klassade som miljöbilar. Totalt kördes 472 419 km 

och endast 3 % av tjänsteresorna gjordes med egen bil räknat i körsträcka.  

Tabell 11. Antal fordon och körsträcka per år.  

Personbilstrafik Antal Km/år  

Leasingbilar 16 35 148  

Kommunägda bilar 35 421 525  

Anställdas privata bilar x 15 746  

Totalt 51 472 419  

 

Tabell 12. Årsförbrukning av drivmedel 

Drivmedel m
3 

MWh  

Bensin 18,06 161  

Diesel 15,40 150  

Naturgas (Nm
3
) 14 120 155  

Totalt  466  

 



17 

 

All el som Varberg Energi använder och säljer produceras med vind och vatten. Varberg Energi ägde 

16 vindkraftverk 2009 och elproduktionen uppgick till 26 871MWh.  

Varberg Energi har en solvärmeanläggning på förrådstaket som producerar ca 6 MWh årligen.  

 

Varbergs Bostad är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB. Varbergs Bostad förvaltar mer än 

5 000 lägenheter. De flesta av dem ligger i centralorten. Bolaget har också cirka 1 500 andra 

hyresobjekt, såsom garage, affärs- och kontorslokaler mm. Varberg är en expansiv kommun där 

befolkningen ökar och därmed efterfrågan på bostäder. Genom Varbergs Bostad har Varbergs 

kommun en stark resurs för att aktivt verka för kommunens utveckling.  

Varbergs Bostad AB har ett fastighetsbestånd på totalt 469 609 m
2 
räknat i Atemp. Ca 90 % av 

fastighetsytan är bostäder och resterande 10 % lokaler. Den totala energianvändningen uppgick 2009 

till 50 472 MWh.  

Figur 8. Energianvändning i Varbergs Bostad AB:s fastigheter totalt 50 472 MWh 

 

Varbergs Bostads AB har totalt 16 bilar av dessa är 12 klassade som miljöbilar. Totalt kördes 207 888 

km inklusive tjänsteresor med egen bil som utgjorde 35 % av körd sträcka.   

Tabell 13. Antal fordon och körsträcka per år.  

Personbilstrafik Antal Km/år  

Leasingbilar 3 22 400  

Förmånsbilar 1 4 000  

Kommunägda bilar 12 109 338  

Anställdas privata bilar  72 150  

Totalt 16 207 888  
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Tabell 14. Årsförbrukning av drivmedel 

Drivmedel m
3 

MWh  

Bensin 2 18  

Naturgas 7 966 88  

Totalt  106  

 

Varbergs Fastighets AB är sedan 1971 ett kommunalt bolag. Bolaget äger och förvaltar 

affärsfastigheter och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet där bolaget står för värme och drift 

uppgick 2009 till 41 066 m
2
, räknat i Atemp. Energianvändningen 2009 låg på 7 643 MWh för värme 

och drift. Fastigheterna i centralorten värms med fjärrvärme och i Åkulla finns en pelletspanna. 

Varbergs Fastighets AB använde inga fordon 2009. 

Figur 9. Energianvändning Varbergs Fastighets AB, totalt 7 643 MWh 

 

Bolaget har till uppgift i sin verksamhet att bedriva hamnrörelse, utföra lossning, lastning och annan 

stuveriverksamhet, förvalta lokaler och markanläggningar inom hamnområdet.   

Fastighetsbeståndet där bolaget står för värme och drift uppgick 2009 till 5 625 m
2
, räknat i Atemp. 

Energianvändningen 2009 låg på 1 382 MWh för värme och drift. 80 % av energin var biobränsle i 

form av pellets. Endast 2% av användningen var fossilt bränsle.  

Figur 10. Energianvändning i Varberg Hamns fastigheter (totalt 1 382 MWh). 
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Varbergs Hamn AB har totalt 12 bilar av dessa är två klassade som miljöbilar. Totalt kördes det       

110 000 km. 

Tabell 15. Antal fordon och körsträcka per år. 

Personbilstrafik Antal Km/år  

Leasingbilar 2 40 000  

Kommunägda bilar 10 70 000  

Anställdas privata bilar    

Totalt 12 110 000  

 

Tabell 16. Årsförbrukning av drivmedel Varbergs Hamn AB 

Drivmedel m
3 

MWh  

Bensin 4,7 42  

Diesel 3 29  

Totalt  71  

 

VIVAB är ett driftbolag som ägs av Varbergs och Falkenbergs kommuner, 50 % vardera. Bolaget 

sköter VA-frågor och renhållning i de båda kommunerna. VIVAB har avtal med kommunerna genom 

kommunernas anläggningsbolag. I Varberg heter anläggningsbolaget Varberg Vatten AB.  

Den totala fastighetsytan uppgick 2009 till 24 425 m
2 
räknat i BRA.  Man har i energiinventeringen 

inte kunnat skilja på processenergi och energi till fastigheterna. Den totala energianvändningen var 

7 694 MWh och el stod för 96 % av den totala användningen.  En djupare analys av verksamheten 

krävs för att få fram vad som går till fastigheterna för uppvärmning och drift respektive processer . 

Uppgifterna om ytor och energiförbrukning kommer därför inte att rapporteras in till uppföljningen.  

Figur 11. Köpt energi Varberg Vatten AB till processer, drift och uppvärmning (totalt 7 694 MWh)  
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Varberg Vatten AB har totalt 18 bilar av 17 dessa är klassade som miljöbilar. Totalt kördes 329 696  

km varav 25 % gjordes med egen bil. 

Tabell 17. Antal fordon och körsträcka per år. 

Personbilstrafik Antal Km/år  

Leasingbilar 14 190 256  

Kommunägda bilar 4 54 360  

Anställdas privata bilar - 85 080  

Totalt 18 329 696  

 

Tabell 18. Årsförbrukning av drivmedel 

Drivmedel m
3 

MWh  

Diesel 14,8 144  

RME 1,1 10  

Totalt  154  

 

Kommunalt bolag som har det administrativa ansvaret för Sparbankshallen, en mötesplats för upp till 

2400 personer. Arrangerar konferenser, mässor, sportevenemang, konserter mm. Varberg Event AB 

äger inga fastigheter och har endast en leasingbil som tankades med 300 liter diesel 2009. Bilen är 

ingen miljöbil.  

Varbergs kommun har en upphandlingspolicy, antagen av kommunfullmäktige i december 2010. I 

policyn anges en vision:  

”Varbergs kommun med bolag ska ha effektiv, rationell och väl fungerande inköps- och 

upphandlingsverksamhet. All inköp och upphandling ska baseras på en helhetssyn för koncernen. Vid 

köp av varor, tjänster och entreprenader ska alltid målet vara en för kommunen och bolagen god miljö 

och långsiktig hållbar utveckling.” 

Policyn säger också att ”Miljö- samt social och etisk hänsyn ska alltid beaktas vid upphandling och 

inköp.” För att förtydliga Upphandlingspolicyn har riklinjer tagits fram. Enligt riktlinjerna ska ”De 

krav som ställs syfta till att uppnå målen i kommunens miljöplan samt övriga beslut fattade av 

kommunfullmäktige. Därutöver fattar varje nämnd beslut om utformning av ytterligare miljökrav och 

etisk märkning.” Enligt kommunens miljömål i miljöplanen ska klimatpåverkan minska genom ökad 

energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. Riktlinjerna anger också att 

”Varbergs kommun är en Eko-kommun vilket bland annat innebär att kommunen skall bedriva 

miljöanpassad upphandling av varor, tjänster och entreprenader samt påverka leverantörer i positiv 

riktning i miljöhänseende.” Som rutin används miljöstyrningsrådets verktyg för miljökrav vid 

upphandling.  
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Kommunen arbetar aktivt med att integrerar energifrågorna i översiktsplaneringen. Översiktsplanen, 

antogs av kommunfullmäktige i juni 2010. Den övergripande utvecklingsinriktningen är att ”Fler 

människor i kommunen ska kunna bo med närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. 

Cykel och kollektivtrafik ska bli attraktiva val för vardagens resor.” 

Några andra inriktningsmål ur ÖP: 

 Målen om att effektivt utnyttja resurser och minska det framtida transportbehovet ska 

genomsyra lokaliseringen av nya bostäder. 

 Lokalisering av nya verksamheter bör i största möjligast mån ske så att befintlig infrastruktur 

kan utnyttjas. Transportintensiv verksamhet ska vara lokaliserad vid goda 

kommunikationslägen. 

 Samhällsplaneringen ska inriktas på att minska transportbehoven. Andelen resor med 

kollektivtrafik och cykel ska öka och förutsättningar skapas för att godstransporter ska kunna 

ske miljöanpassat. 

 Försörjningen av energi, värme och vatten ska lösas miljöanpassat i kommunens alla delar. 

Energiproduktion med lokala förnybara energikällor ska underlättas.  

 En viktig miljöaspekt på byggandet är att skapa energieffektiva lösningar, exempelvis genom 

lågenergihus eller uppvärmning med förnyelsebara energikällor. För ett hållbart samhälle 

behövs ett miljömedvetet byggande och användning av bästa tillgängliga miljöteknik både i 

enskilda villaprojekt och vid större exploateringar. 

 Det ska finnas goda förutsättningar för nya vindkraftetableringar och kommunen ska ha en 

långsiktig framförhållning för planering av nya områden. Inom de områden som på 

översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta pekas ut som utredningsområden för 

vindkraft ska prövning av storskalig vindkraft prioriteras framför andra intressen. 

Varbergs kommun har antagit riktlinjer för tjänsteresor i Varbergs kommun. Syftet är att resorna ska 

utföras så miljömässigt, ekonomiskt och säkert som möjligt.  

Riktlinjerna säger bland annat:  

”Resorna skall planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på miljön blir så liten som 

möjligt. Detta innebär att energianvändning, klimatpåverkan och utsläpp till luft skall minimeras.” 

 Vid kortare resor, upp till 3 km, skall i första hand cykel eller kollektivtrafik användas.  

 Nödvändig bilanvändning skall i första hand ske med fordon i kommunens bilpool eller andra 

fordon som kommunen tillhandahåller.  

 För regionresor (resor inom Halland och till/från Göteborgs-/Boråsregionen) ska tåg och buss 

användas, då så är möjligt.  

 För fjärrresor (resor utanför Halland/Göteborg-/Boråsregionen) ska resor med tåg, buss och 

båt prioriteras. Flyg bör endast användas för resor som är längre än 50 mil. 

 Personal som kör mycket i tjänsten bör erbjudas utbildning i sparsam körning.  

 Privat bil får användas endast när andra alternativ inte är rimliga i ett samlat perspektiv på 

miljö, kostnadseffektivitet och säkerhet. 
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Varbergs kommun genomförde en intern energisparkampanj under 2008 och 2009. Informationsblad 

med energispartips för arbetsplatsen togs fram. Tipsen handlade om bland annat belysning, 

användning av dator och kopiering, temperatur etc. Informationen spreds via kommunens intranät och 

utskick till alla arbetsplatser. Energirådgivaren kunde (och kan fortfarande) bokas för 

föreläsning/utbildning på till exempel arbetsplatsträffar. Fyra arbetsplatser/hus valdes som pilotobjekt 

där energianvändningen kartlades och följdes upp.  

Fastighetsskötare och vaktmästare utbildas kontinuerligt för att aktivt kunna optimera och effektivisera 

energianvändningen i kommunens fastigheter. Energirådgivare och Agenda 21 sprider information om 

energihushållning till anställda, exempelvis i samband med kampanjer som Earth Hour och 

Energispaningen. 

Varbergs kommun medverkar i flera externa nätverk där energifrågor och energieffektivisering 

diskuteras, bland annat Sveriges Ekokommuner, Miljöforum Halland, EMC (Energi- och 

Miljöcentrum) samt regionala nätverk för miljömålsarbetet, energirådgivare och 

miljösamordnare/strateger. Fastighetsförvaltare medverkar i nätverk som Sveriges kommuner och 

Landsting håller i samt nätverket Förvaltare Väst. På transportsidan medverkar kommunen i nätverk 

kring elbilsupphandling. Internt finns nätverk för att följa upp kommunens miljömål, arbete med 

hållbart resande, och nätverk för drifttekniker och fastighetstekniker, nätverk och utbildning för förare 

av tunga fordon.  
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Den så kallade SWOT-analysen anger styrkor, svagheter, möjligheter och hot för möjligheterna till 

energieffektivisering.  

 86 % av energianvändningen till byggnader kommer från förnybart bränsle. 

 Energianvändningen för uppvärmning består till stor del av fjärrvärme där den största delen är 

spillvärme (biobränslebaserad från pappersbruket Södra Cell) och biobränsle. 

 Varbergs Bostad har redan kommit långt i sitt energieffektiviseringsarbete. 

Energianvändningen per kvadratmeter för bostäderna ligger lägre än branschens genomsnitt, 

trots att en stor majoritet av lägenheterna är byggda på 1960- och 70 talen. 

 Bra underlag angående fastigheters areor, uppvärmningssätt och energianvändning.  

 Elavtal med el enbart från förnybara källor. 

 Det går inte alltid att skilja på verksamhetsel, driftel och el till uppvärmning, vilket gör det 

svårt att följa upp åtgärder. 

 Ett helhetsperspektiv saknas för byggnaders totala livscykelkostnad. Olika nämnder har ansvar 

för investeringar i byggskedet och drift/underhåll. Investeringsbudgeten rymmer därmed oftast 

inte energieffektiva åtgärder som kan bli lönsamma på sikt.  

 Relativ stor elanvändning.  

 Att genom beslutade skarpa mål för energieffektivisering/energianvändning och en effektiv 

uppföljning få till ett strategiskt arbete för att minska energianvändningen i kommunens 

fastigheter. 

 Att skapa ett helhetsperspektiv för kommunkoncernen inom energifrågor, förvaltningar och 

bolag kan lära av varandra, t.ex. genom att skapa en arbetsgrupp för energifrågor. 

 Kommunen kan bli bättre på att bygga energieffektivt och se fastigheten ur ett 

livscykelsperspektiv. 

 Stor potential för effektivisering av verksamhetsel och driftel, både genom fysiska 

investeringar och kunskapsöverföring som leder till ändrat brukarbeteende. 

 Ytterligare konvertering från fossilt bränsle och el till fjärrvärme och biobränsle.  

 Energideklarationerna kommer att ge en mer noggrann uppdelning på verksamhetsel, driftel 

och elvärme.  

 Många möjliga bidrag för energieffektiviseringsåtgärder. 

 Den förnybara andelen i fjärrvärmemixen kommer att öka med ny biobränsleanläggning. 

 Risk att energibesparande åtgärder prioriteras bort till förmån för kortsiktiga vinster i 

byggskedet, då olika nämnder har ansvar för investeringar i byggskedet och drift/underhåll. 

Kan leda till högre energianvändning och mer kostnader för drift. 
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 Kommunens serviceförvaltning har en Transportcentral som fungerar som ett nav i 

transportfrågor. TC har en helhetsbild över kommunens totala fordonsinnehav inklusive 

maskiner och har kontroll av samtliga fordons drivmedelsförbrukning. TC administrerar bland 

annat fordonsbokningar och skade-/försäkringsärenden för fordonsparken. TC samordnar även 

inköp/försäljning av leasingbilar.  

 Egen verkstad som servar, lagar och tvättar kommunägda bilar/maskiner, inklusive 

räddningstjänstens fordon och de kommunala bolagens fordon. 

 Egen drivmedelsanläggning för samtliga kommunbilar.  

 Central bilpool som alla förvaltningar/kommunanställda kan nyttja.  

 Tillgång till fordonsgas i centrala Varberg.  

 Riktlinjer för tjänsteresor inom Varbergs Kommun  

 

 Inget bra verktyg/administrativt stöd för uppföljning av körsträcka, bränsleanvändning etc. 

 Trots miljömål köps och leasas få gasbilar på grund av investeringens merkostnad. 

 Beställarna sätter kraven vid inköp, har inte alltid tillräcklig kunskap om miljöaspekter.  

 Relativt många kör med egen bil i tjänsten trots resepolicy/riktlinjer för tjänsteresor 

 Ännu ingen biogas att tanka i Varberg, endast naturgas. 

 Endast 3% förnybart bränsle till transporter exkl. låginblandning (8% inkl. låginblandning) 

 

 Besluta om nya skarpare miljömål som leder till en satsning på energieffektiva miljöbilar, 

gasbilar och elfordon (elbilar och laddhybrider) och ett mer hållbart resande.  

 Stor potential att minska användandet av egen bil i tjänsten genom att se till att resepolicyns 

målsättningar och riktlinjer efterföljs. Uppföljning och informationsspridning krävs. 

 Stor potential att minska energianvändningen från transporterna genom skärpta miljökrav vid 

ny upphandling av fordon och bränslen.  

 Bilparken byts succesivt ut. Alla fordon som köps in eller ingår leasingavtal om ska vara 

miljöfordon enligt miljömål från 2008. 

 Att förbättra uppföljningen och utvärderingen av kommunens transporter och utifrån resultatet 

göra effektiva åtgärder. 

 Stärka den nya organisationen ”Fordons- och Logistikservice” så att kommunens fordons-

resurser tillvaratas på bästa sätt.  

 Mer frekvent användning av resfria möten. 

 Snabb teknikutveckling för fordon, utveckling av nya bränslen och låginblandning av 

biobränslen i fossiltbränsle. 

 Arbeta mer och effektivare med beteendepåverkande åtgärder och informationssatsningar.  

 

 Ofta motsägelsefulla avvägningar mellan ekonomi och miljö. Högre priser på miljöfordon, 

speciellt gas- och elbilar.  

 Miljöaspekterna får inte tillräcklig tyngd vid upphandling.  
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Mål för minskad klimatpåverkan, ökad energieffektivisering samt ökad användning av förnybar energi 

är fastslagna på internationell nivå av FN och EU, på nationell nivå av Sveriges riksdag och regering, 

på regional nivå av Länsstyrelsen i Halland samt på lokal nivå av Varbergs kommun. 

 

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (1994) och tillhörande Kyotoprotokollet (2005), utgör 

basen för det internationella samarbetet inom klimatområdet. Klimatkonventionens övergripande mål 

är att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären. Bindande åtaganden om utsläppsbegränsningar 

infördes genom Kyotoprotokollet för de industrialiserade länderna. De ska tillsammans minska 

nettoutsläpp av sex växthusgaser med i snitt fem procent under åren 2008-2012, jämfört med 1990 års 

nivå. Det pågår ett intensivt arbete för att ena världens länder kring en ny och kraftfull 

klimatöverenskommelse. En framgång i de svåra förhandlingarna var när världens länder lyckades 

enas om Cancún Agreement. Här i fastställs att temperaturökningen inte skall få överskrida 2 grader. 

Cancún Agreement pekar på att Annex I-ländernas utsläpp behöver minska med 25–40 procent 2020 

jämfört med 1990, men det är inte ett bindande avtal. Green Climate Fund upprättades, där 

Industriländerna bekräftar sitt åtagande att mobilisera ett stöd på 100 miljarder dollar per år från 2020 

till världens fattigaste länder. 

Insatser på EU-nivå för energianvändning, energieffektivisering och användning av förnyelsebar 

energi sker till stor del inom ramen för direktivet om effektiv slutanvändning av energi och 

energitjänster (2006/32/EG), direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara 

energikällor (2009/28/EG) samt direktivet om att förbättra systemet för handel med utsläppsrätter 

((2009/29/EG). Enligt energitjänstedirektivet från 2006 ska energieffektviseringen uppgå till 9 procent 

år 2016 jämfört med genomsnittet av den slutliga energianvändningen för år 2001 till 2005.  

I december 2008 fattade EU beslut om ett energi- och klimatpaket. I det ingår att medlemsländerna 

gemensamt åtar sig att till 2020 sänka sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 

års nivå. Samtidigt ska man effektivisera energianvändningen med 20 procent och öka andelen 

förnybar energi med 20 procent. Vidare har EU beslutat att andelen förnybar energi i transportsektorn 

skall uppgå till 10 procent år 2020. Målen utgår från år 1990. 

Sveriges klimatpolitik beskrivs i två propositioner, 2008/9:162 och 163, "En sammanhållen klimat- 

och energipolitik" som antogs av riksdagen i juni 2009. Riksdagen beslutade att målet för de svenska 

utsläppen av växthusgaser, från verksamheter som inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter, 

ska vara en minskning med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Tre handlingsplaner föreslås 

med syfte att nå en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och skapa förutsättningar 

för ytterligare energieffektivisering. 

Förutom utsläppsmål för växthusgaser till 2020 föreslår regeringen mål och strategier om att: 

• halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor 

• Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi 

• Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten av detta sekel ska vara noll 

• 20 procent effektivare energianvändning år 2020 (jämfört med 2008). 

• 10 procent förnybar energi i transportsektorn 2020. 
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Enligt de nationella miljömålen för god bebyggd miljö ska den totala energianvändningen per 

uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minska med 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 

2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 ska också beroendet av fossila bränslen för 

energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar 

kontinuerligt. 

Länsstyrelsen i Halland fastställde i april 2010 en regional klimat- och energistrategi. Den innehåller 

delstrategier för bland annat energieffektivisering, mindre trafikvolym samt byte av energiråvara och 

bränsle. I strategin fastställs en Vision för Halland:  

”Halland är ett föregångslän när det gäller minskning av energiförbrukning och utsläpp av klimatgaser. 

Genom smarta energilösningar har energisystemet ställts om till att vara långsiktigt hållbart. Varje 

medborgare gör klimatmedvetna val i sin vardag när det gäller transporter och konsumtion. 

Kollektivtrafik och godstrafik på järnväg samt sjöfart står för en betydande del av trafiken. Den 

förnybara energin svarar för huvuddelen av energitillförseln. Fossila bränslen har avvecklats som 

uppvärmningskälla. Bostäderna är energisnåla och de tekniska möjligheterna till energieffektivisering 

inom industrin utnyttjas till fullo. Klimat- och energifrågorna är en självklar del av all 

samhällsplanering. Halland är en ledande region och uppfattas som ett kunskapscentrum för produkter 

och tjänster inom miljöteknik och hållbar energi.”  

De regionala miljömålen har funnits sedan 2003 och reviderades 2007. Många delmål inom klimat och 

energiområdet har målår 2010 och ger därför ingen vägledning för målsättningarna i denna strategi.  

Enligt Vision 2025 som antogs av kommunfullmäktige i november 2011 så ska Varberg utvecklas till 

Västkustens kreativa mittpunkt. I Visionen betonas hållbarhetsaspekten starkt. Vårt förhållningssätt 

ska vara att ”Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till 

att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.”  

Lokala miljömål för Varbergs kommun antogs av kommunfullmäktige i mars 2008. Målen för 

temaområdet klimat och luft lyder:  

 Klimatpåverkan ska minska genom ökad energieffektivisering och minskad användning av 

fossila bränslen. Den lokala produktionen och användningen av förnyelsebar energi ska öka. 

 Utsläppet av koldioxid per invånare i Varbergs kommun ska som ett medelvärde för perioden 

2010-2012 vara mindre än 4 ton per år, vilket motsvarar en minskning med cirka 10 procent 

jämfört med 2000 års nivå. 

 Senast år 2012 ska det finnas en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som 

levereras som fjärrvärme till fastigheter samt som fordonsgas. 

 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska effektiviseras och baseras på förnyelsebara 

energikällor. 

 Fordon som kommunen köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöfordon. Minst 20 

procent ska vara gasdrivna fordon.  

 Ny bebyggelse ska i ökad omfattning planeras så att det finns goda förutsättningar att utnyttja 

kollektivtrafik och cykel (temaområde mark, byggande och boende). 

De övergripande målen bryts ner till mätbara och tidssatta mål i en energiplan som är under revidering. 

Målen anger inriktning för de effektmål som sätts på förvaltningsnivå. 
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Energianvändningen i Varbergs kommun ska vara effektiv och baseras på förnyelsebara energislag. 

Koldioxidutsläppen ska vara nära noll år 2050.  

 

Energianvändningen i byggnader, tillhörande Varbergs kommuns förvaltningar och bolag, ska minska 

med minst 10 % till 2014 och minst 20 % till 2020, jämfört med basåret 2009 och mätt som kWh/m
2
. 

Kommentar:  

Målet innebär att den genomsnittliga energianvändningen ska minska från 140 kWh/m
2
 till 126 

kWh/m
2
 år 2014 och till 112 kWh/m

2 
år 2020. Energianvändningen baserat på 2009 års areor ska 

minska från 121 976 MWh till 109 778 MWh år 2014 och till 97 581 MWh år 2020.  

 

o Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i Varbergs kommuns lokaler, som 

förvaltas av serviceförvaltningen, ska minska med 10 % till 2014 jämfört med 2009. 

 

o Varbergs Bostad ska minska energianvändning för sina fastigheter med 20 % mellan 2008 och 

2016, enligt Skåneinitiativet. 

 

 Elanvändningen i Varbergs kommuns byggnader ska minska med 10 % till 2014 och 20 % till 

2020, mätt som kWh/m
2
.   

 

 År 2014 ska energianvändningen för uppvärmning av kommunala lokaler bestå av 100 % 

förnybar eller återvunnen energi. Fossil energi får då endast användas för reservenergi och för 

att täcka kortvariga höga värmebehov vintertid (spetslast). 

 

 Nybyggda kommunala byggnader ska ha minst 30 % lägre specifik energianvändning än vad 

gällande BBR kräver (vid det tillfälle när projektets budget sätts), 2019 ska byggnadernas 

energitillförsel vara helt förnybar och lokalt producerad (EU-krav). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Delmål markerade med ikryssad ring är nya mål. Mål markerade med ring är redan befintliga mål. 
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Energianvändningen för tjänsteresor, inom Varbergs kommuns förvaltningar och bolag, ska minska 

med 10 % till 2014 och 20 % till 2020, jämfört med basåret 2009 och mätt som kWh per årsarbetare.  

Kommentar: 

Målet innebär att energianvändningen för transporter ska minska från 1,37 MWh/årsarbetare till 1,23 

MWh/årsarbetare 2014 och 1,10 MWh/årsarbetare 2020. Energianvändningen för transporterna 

baserade på 2009 års värden ska minska från 5 488 MWh med 549 MWh till 4 939 MWh 2014 och 

med 1098 MWh till 4 390 MWh 2020.  

 

 

 Fordon som kommunen köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöfordon. Minst 20 % 

ska vara fordon med el- eller gasdrift
5
. 

 

o Till 2015 skall 50 % av Varberg Energis fordon vara miljöfordon.  

 

 Senast 2014 försvinner möjligheten att köra med egen bil i tjänsten (undantaget personal som 

ej kan bruka kommunens fordon t.ex. deltidsbrandmän, personliga assistenter och politiker).  

 

 År 2014 ska minst 5 % av energianvändningen för kommunens transporter baseras på 

förnyelsebart bränslen eller el. Andelen ska öka till minst 10 % år 2020. 

 

 Den lokala produktionen av förnyelsebar energi ska öka liksom kapaciteten för när- och 

fjärrvärme baserad på förnybar energi eller spillvärme.  

 

o Öka kapaciteten för vindkraft från 42 GWh år 2009 till 100 GWh år 2015, en ökning med 

138%.  

 

o Öka kapaciteten för vattenkraft från 21 GWh år 2009 till 30 GWh år 2015, en ökning med 

43%. 

 

o Utökning av såld fjärrvärme i det centrala nätet från 126 GWh 2009 till 185 GWh år 2015, en 

ökning med 46 %.  

 

o Öka produktionskapaciteten för närvärmenäten från 15 GWh 2009 till 18 GWh år 2015, 

ökning med 20 %. 

 

o Senast 2012 ska det finnas en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som 

levereras som fjärrvärme till fastigheter samt som fordonsgas.  

 

 Möjligheten att nyttja solenergi ska beaktas vid varje nybyggnation och större ombyggnation.  

                                                      
4
 Delmål markerade med ikryssad ring är nya mål. Mål markerade med ring är redan befintliga mål. 

5
 Omformulering av befintligt miljömål, eldrift tillagt.  
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Av de sex prioriterade åtgärderna i förordningen har kommunen valt att arbeta med att:  

 utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa.  

 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. 

 

De planerade åtgärderna i kommunens lokaler innebär en besparing på ca 5 000 MWh fram till 2014, 

en minskning av energianvändningen med drygt 9 %. På flera ställen planeras konvertering till 

fjärrvärme, vilket kommer att minska energianvändningen på grund av bättre verkningsgrad, samt öka 

andelen förnybar energi.  Serviceförvaltningens åtgärder innebär en besparing på ca 4,5 miljoner kr 

beräknad på ett medelpris på 900 kr/MWh. 

Besparingspotentialen för merparten av åtgärderna i Varbergs Bostads fastigheter är ej exakt 

beräknade i nuläget, men uppskattas till sammanlagt ca 2 600 MWh, senare i år ska utredning göras. 

Varbergs Bostad har mellan 2007 och 2009 effektiviserat med 10-14 % genom sitt medverkande i 

Skåneintiativet, så flera av fastigheterna ligger redan på en låg nivå. Bostadsbolagets åtgärder innebär 

en besparing på ca 2,3 milj kr räknat på ett medelpris på 900 kr/MWh. 

Alla förvaltningar och bolag ska arbeta med att genomföra föreslagna åtgärder i Energideklarationer 

och energikartläggningar. Besparingspotentialen för detta har uppskattats till 2 000 MWh. Detta gör 

att åtgärderna för byggnaderna kommer upp i drygt 9 600 MWh energieffektivisering och sammanlagd 

kostnadsbesparing på drygt 8 600 000 kr.   

 

 

Åtgärder Besparning 

Beräknad 

kostnad 

 

Ansvar 

Planerat/ 

Genomfört 

Lokaler 

W3 projekt utredning drifttider och temperaturer i 

skolfastigheter 2000 MWh 152 000 kr serviceförvaltningen 2010 

Lokaler 
W3 projekt utredning klimatskal, belysning och 
tekniska anläggningar i skolor *  serviceförvaltningen 2010-2011 

Anläggning 
utredning spoltank simhall (återvinning vatten ≈ 

100 000 Kr/år) *  serviceförvaltningen 2010 

Lokaler Kardanen Vattenburet värmesystem kontor plan 2    serviceförvaltningen 2010 

Lokaler Håstens ip Fjärrvärmekonvertering    serviceförvaltningen 2010 

Lokaler injustering värmesystem av ytor på 23100 m² 475 MWh 178 000 kr serviceförvaltningen 2010 

Lokaler injustering värmesystem av ytor på 22900 m² 390 MWh 150 000 kr serviceförvaltningen 2011 

Lokaler 

Lindbergs skola isolering vind hus B 

komplettering tempgivare i klassrum    serviceförvaltningen 2011 

Lokaler Kardanen Byte belysning + takfläktar verkstad    serviceförvaltningen 2011 

Lokaler Byte 5 st ventilationsaggregat 200 MWh (2 770 000 kr)6 serviceförvaltningen 2011 

                                                      
6
 Åtgärderna görs med för att uppfylla myndighetskrav på god inomhusmiljö. Investeringskostnaden bör ej 

belasta konto för energibesparande åtgärder.   
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Lokaler Kardanen Vattenburet värmesystem kontor plan 1    serviceförvaltningen 2011 

Lokaler Breareds fsk Nytt styr, värme, vent, varmvatten    serviceförvaltningen 2011 

Lokaler Skällinge skola konvertering pellets    serviceförvaltningen 2011 

Lokaler Bockstensskolan Fjärrvärmekonvertering 60 MWh  375 000 kr serviceförvaltningen 2011 

Lokaler Valinge skola ny bergvärmepump    serviceförvaltningen 2011 

Lokaler 

Stadshus A lösullsisol av vind nya byggnaden på 

gång    serviceförvaltningen 2011 

Lokaler Björnen Översyn vent/styr/värme *  serviceförvaltningen 2011-2012 

Lokaler Bolmen Översyn vent/styr/värme *  serviceförvaltningen 2011-2012 

Lokaler Östergården Ny ventilation 25 B 46 MWh  (600 000 kr)6 serviceförvaltningen 2012 

Lokaler VBG idrottshall Ventilation    serviceförvaltningen 2012 

Lokaler 
W3 projekt utredning drifttider och temperaturer i 
övriga fastigheter 2000 MWh ca 150 000 kr serviceförvaltningen 2012-2014 

Lokaler Utreda tillfälliga paviljongers energianvändning 

 

 serviceförvaltningen 2014 

Lokaler 

Energieffektiviseringsåtgärder i Varberg Energis 

fastigheter, optimering och styrning   Varberg Energi 2015 

Lokaler och 
bostäder Program för hållbart byggande 

 

 planeringskontoret 2012 

Bostäder Energistyrsystem Enreduce Lektorsvägen 20-28 60 MWh  Varbergs Bostad 2010 

Bostäder 

Energistyrsystem Enreduce , resterande kvarteret 

Lektorn 340 MWh  Varbergs Bostad 2011 

Bostäder 

Konvertering från gas till fjärrvärme, utred fasad + 

tilläggsisolering,  Stenåsa 160 MWh  Varbergs Bostad 2013 

Bostäder 

Konvertering från direktel till fjärrvärme, 

Blåklockan *  Varbergs Bostad 2014 

Bostäder Fönsterbyte Havstruten *  Varbergs Bostad 2011 

Bostäder 

Byte till engreppsblandare, Skånegatan och 

Västgötagatan *  Varbergs Bostad 2011 

Bostäder 

Byte av ventilationsaggregat, Lilla 

Drottninggatan2-4 *  Varbergs Bostad 2011 

Bostäder 

Tilläggsisolering av fasad vid fasadrenovering, 

Bryggaregatan 5 *  Varbergs Bostad 2011 

Bostäder 

Byte ventil/känselkropp radiatorer 5 fastigheter 

omr Syd *  Varbergs Bostad 2012 

Bostäder Frånlufts/uteluftsvärmepump elevhem Tvååker *  Varbergs Bostad 2011 

Bostäder Frånluftsvärmepump DX, Götagatan *  Varbergs Bostad 2011-2012 

Bostäder 

Konvertering direktel till fjärrvärme, 

Apelvikshöjd1-2 *  Varbergs Bostad 2016 

Bostäder  

Utbyte 90 st utebelysning mot LVD (induktion), 

BUA 19 MWh  Varbergs Bostad 2011 

Bostäder och 

Lokaler Byte/anpassning debiteringsmätare vatten *  Varbergs Bostad 2010 

Bostäder och 
Lokaler Renovering ventilation, ny styr, Bäckg 3 *  Varbergs Bostad 2012 

Bostäder och 

Lokaler 

Nytt energistatistikprogram, Vitec 

energiuppföljning *  Varbergs Bostad 2011/2012 

Lokaler Konvertering från elpanna till fjärrvärme *  Varbergs Bostad 2011 

Lokaler 

Renovering och sektionering ventilation, 

Varmbadhuset *  Varbergs Bostad 2011 

Lokaler 

Renovering och sektionering ventilation, 

Storegården *  Varbergs Bostad 2011-2012 

Lokaler Fönsterbyte, Färgaren *  Varbergs Bostad 2011 

Lokaler 

Byte ventilationsaggregat/anpassning 

kyldiskåtervinning ICA Värö *  Varbergs Bostad 2011 

Lokaler Byte av ventilationsaggregat, 4-5 förskolor *  Varbergs Bostad 2011-2014 

Lokaler och 
bostäder 

*Beräknad sammanlagd besparing på planerade 
åtgärder ovan  2 000 MWh  Varbergs Bostad 2011-2014 

Lokaler och 

bostäder 

Beräknad sparpotential i föreslagna åtgärder i 

Energideklarationer 2 000 MWh  

Alla förvaltningar 

och bolag 2011-2014 

Totalt   9 655 MWh    
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Beräkningar kan vara svåra att göra på transporter men man kan räkna med en besparing på 4 kWh per 

körd mil vid byte från bensinbil till elbil. Man har räknat med att 10 elbilar kan köpas in fram till 

2014. När det gäller ecodriving kan man spara 15-20%, besparingen beror på hur många som utbildas 

och hur många som sedan kör enligt metoden. När det gäller inköp av energieffektivare bilar har det 

beräknats att 170 bilar byts ut t o m 2014 och dessa är 10-15 % energieffektivare än de som finns idag. 

Åtgärderna innebär en besparing på 650 000 kr beräknat på ett medelpris på 1 200 kr/MWh. 

 

Åtgärder Besparning 

 

Beräknad kostnad Ansvar 

Planerat/ 

Genomfört 
Transport Stimulera resfria möten Ej beräknat  ksförvaltning 2014 

Transport Uppföljning av riktlinjerna för tjänsteresor Ej beräknat  ksförvaltning 2014 

Transport Utbildning i sparsam körning 200 MWh 
200 utbildn. à 1500 kr  

ca 300 000 kr ksförvaltning 2014 

Transport 

Planering av infrastruktur för tankställen förnybara 

bränslen och laddstolpar. Ej beräknat  ksförvaltning 2011 

Transport 
Öka andelen miljöfordon genom inköp och leasing 
av miljöfordon   Varberg Energi 2015 

Transport 
Verka för att få till stånd ett miljömål i 
Servicenämnden som stimulerar inköp av elbilar 40 MWh 

10 elbilar ger 

merkostnad på ca 
1 700 000 kr under 5 år serviceförvaltningen 2014 

Transport 

Att för kommunens fordonspark implementera ett 

nytt systemstöd för effektivare uppföljning av 

körda mil, drivmedelsförbrukning, kostnader etc 
 

 serviceförvaltningen 2013 

Transport Byte av tanksystem 

 

 serviceförvaltningen 2014 

Transport Inköp och leasing av energieffektivare fordon 300 MWh 

0 kr (snålare dieselbilar) 

– ca 1 000 000 kr (20 % 
gasfordon, 34 fordon) 

under 5 år serviceförvaltningen 2014 

Transport 

Inrättande av cykelpool samt marknadsföra 

elcykelns fördelar vad beträffar framkomlighet och 
miljövinster.  5 MWh 

6 st elcyklar à ca 10 000 
kr ger 60 000 kr ksförvaltning 2011 

Transport Inrättande av bilpool Ej beräknat  serviceförvaltningen 2010 

Transport Ökad låginblandning i bränsle   serviceförvaltningen 2011 

Totalt  545 MWh    

Beräknade åtgärders totala besparingspotential uppgår till ca 10 200 MWh och en kostnadsbesparing 

på sammanlagt ca 9,25 miljoner kronor till 2014, räknat på medelpriserna 900 kr/MWh el och värme 

och 1 200 kr/MWh för drivmedel.  

Vid varje årsslut görs en inventering efter samma metod som för basåret. Inventeringen utgör grund 

för årlig inrapportering till Energimyndigheten. En uppföljningsrapport innehållande utförda åtgärder, 

resultat och måluppfyllelse sammanställs årligen. Nyckeltal för energitillförsel och energianvändning 

redovisas i kommunens årsredovisning.  

Arbetsgruppen tar fram ett förslag till strategi som förvaltningar och bolag får lämna synpunkter på. 

Efter behandling av remissyttranden kan strategins mål fastställas av kommunfullmäktige. En energi-

grupp bildas som utgör arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med strategin. Planeringskontoret är 

projektledare och sammankallande för gruppen bestående av representanter från serviceförvaltningen, 

Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB och ViVAB. Kontaktpersoner 

från varje bolag och förvaltning knyts till gruppen och lämnar uppgifter till uppföljning av strategins 

åtgärder och mål. Arbetsgruppen genomför uppföljning och vid behov revidering av strategin. 

Planeringskontoret ansvarar för redovisning till styrgruppen som utgörs av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
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