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Klimatstrategi och energiplan, energibokslut 2009  
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige har 2008-02-25 Kf § 9/2008 fastställt klimatstrategi och energiplan 
för Boxholms kommun. Klimatstrategin innehåller bakgrundsinformation om kommunen  
samt nulägesbeskrivning, mål, åtgärder och information om hur kommunen ska arbeta med  
att följa upp strategin.  
 
Energibokslut 
 
Ett energibokslut ska göras årligen. I energibokslutet redovisas läget för energi- och 
klimatmålen och åtgärderna i klimatstrategin med avseende på vad som har skett under året.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att energibokslutet tas fram och redovisar bokslutet i 
kommunfullmäktige. Respektive åtgärdsägare är ansvariga för att årligen rapportera till 
kommunstyrelsen. Även Länsstyrelsens uppföljning av de regionala miljömålen används som 
en indikator på kommunens måluppfyllnad. 
 
Karolina Hedlund, miljöinspektör, Andreas Ekeberg, energi- och klimatrådgivare samt 
Birgitta Palmqvist, kvalitetsutvecklare/samordnare har sammanställt uppgifterna till 
uppföljningarna av åtgärdsprogrammet och energibokslutet.  
       
Uppföljningar   
 
Åtgärd 1 – Utredning om fjärrvärme och närvärme samt tillvaratagande av 
spillvärme   
 
1.  Antal anslutna till fjärrvärmenätet 

 2008   2009 
Antal anslutna kunder med villor:   10 st   10 st  
Antal anslutna företag:    13 st    16 st  
Antal nya anslutningar till fjärrvärmenätet:0 st    8 st    
     
 
2. Producerad fjärrvärme   2008   2009 
Producerad fjärrvärme:  15,8 GWh.   19,8 GWh 
 
3. Antal närvärmeanläggningar, anslutna kunder och producerad energi  
      
   2008   2009  
Antal anslutna närvärmeanläggningar:     4 st      1 st  
Producerad närvärme till industrin  69,7 GWh.   26,2 GWh  
Totalt producerad energi:    85,5 GWh.  46,0 GWh 
 
Kommentar: Producerad närvärme till industrin under 2009 har minskat på grund av lägre 
produktion vid Sågen i Boxholm, Rörvik Timber AB.   
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4. Genomförd utredning av tillvaratagande av spillvärme 
E.ON Värme Sverige AB förvärvade fjärrvärmeverket i Boxholm av Vattenfall Värme AB 
2008. Ett planerat investeringsprojekt på ca 60 mkr för ombyggnad av produktionskapacitet 
för leveranser till Rörvik Timber AB påbörjades inte under 2009.  
 
5. Levererad spillvärme till fjärrvärmenätet i kWh 
Ingen leverans sker av spillvärme.   
 
Åtgärd 2 – Utredning om möjlig produktion av förnybar energi 
 
1. Antal informationstillfällen om solvärme  
Inga informationstillfällen genomfördes under år 2009. AB Boxholmshus utnyttjar ingen 
solvärme i sina byggnader. 
 
2. Länsstyrelsen, bygglovsenhetens och AB Boxholmshus uppgifter om installerad 
solvärme     
Under år 2009 beviljades inga bygglov för installation av solvärme.  
 
3. Antal vindkraftverk och producerad energi    
Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka uppförande av vindkraftsanläggning med fyra 
vindkraftverk på Näsby 1:1 i Boxholms kommun. Som en del i arbetet med översiktsplanen  
ska kommunen ta fram en vindkraftsplan. Boverket har beviljat medel till planeringsinsatserna. 
 
4. Produktion av energi i Boxholms kommun   
    2008 2009 
  
Fjärrvärmeverket    85,5 GWh   46,0 GWh       
Vattenkraftverket Bruksfallet i Svartån   20,8 GWh 15,8 GWh 
Vattenkraftverket Flemminge i Svartån     3,9 GWh   3,2 GWh 
Halmeldat närvärmeverk Boxholms säteri   0,4 GWh    0,4 GWh 
Summa                      110,6 GWh   65,4 GWh  
  
Kommentar: År 2004 producerades 105,3 GWh, en ökning från 2004 till 2008 med 5,3 GWh.  
År 2008 producerades 110,6 GWh och år 2009 65,4 GWh, en minskning med 45,2 GWh.   
  
Åtgärd 3 – Konvertering av uppvärmningssystem i kommunalägda 
fastigheter  
 
1. Antal konverterade byggnader     
Under 2008 har två byggnader i Timmerö konverterats från eluppvärmning till bergvärme.  
I Strålsnäs har tre byggnader konverterats från olja och eluppvärmning till bergvärme.  
Under 2009 har två byggnader, Reningsverket och Vattenverket i Malexander, konverterats från 
direktverkande el till luftvärmepumpar  
 
2. Procentfördelning över andelen köpt energi för uppvärmning i kommunens fastigheter 
Uppgifter kan ej lämnas för 2008 och 2009. 
 
3. Andel kWh som har konverterats  
662 385 kWh har konverterats till fjärrvärme.  



 3

 
Åtgärd 4 – Energieffektivisering i kommunalägda fastigheter  
 

     1. Uppgifter om vattenanvändningen      
Enligt statistik uppgick vattenförbrukningen i kommunalägda fastigheter till 86 114 kbm år 
2008. Under 2009 uppgick vattenförbrukning till 78 502 kbm.  
                                                  
2. Årlig statistik över elanvändning 
Elanvändningen under år 2009 i fastigheterna Bjursdalen, Stenbockskolan, Åsbo skola och  
Storgatan 20 (Kommunhuset) uppgick till 1 467,6 MWh 
  
3. Årlig statistik över värmeanvändning  
Förbrukning av fjärrvärme under år 2009 i fastigheterna Bjursdalsvägen 9, Stenbockskolan 
och Storgatan 20 uppgick till 4,7 GWh.    
 
Energieffektivisering av gatubelysningen 
Boxholms kommun och Vattenfall har genomfört utbyte av armaturer i gatubelysningen  
under 2009. 974 st armaturer av totalt 1 600 har utbytts. Samtliga lampor innehållande 
kvicksilver 124 och 250 W har utbytts till 35 watts metallhalogen. De kvarvarande 
armaturerna kommer med tiden att ersättas med metallhalogen alternativt ledlampor. 
Armaturutbytet har medfört att belysningen har förbättrats och att utsläppen av CO2 minskar 
med 45 ton per år. Beräknad besparing för Boxholms kommun uppgår till ca 100 000 kr per 
år. Därmed har kommunen uppfyllt det EU direktiv som kommer att gälla fr.o.m. 2015.   
 
Åtgärd 5 – Miljöhänsyn vid inköp av upphandling av livsmedel 
 
1. Genomförda utbildningar                           
Tre anställda har deltagit i Hushållningssällskapet seminarium om maten och miljön. Tre 
anställda har deltagit i seminariet ”Östergötland – en del av det nya matlandet?”    
  
2. Antal genomförda upphandlingar med miljökriterier 
Boxholms kommun ingår i Inköpssamverkan och ramavtal beträffande upphandling av 
livsmedel har tecknats. I upphandlingsavtalen finns ca 200 ekologiska produkter. Etiskt 
certifierade produkter som leverantören har i sitt sortiment framgår av en särskild bilaga  
med etiskt märkta produkter. Boxholms kommun kommer att diplomeras till Fairtrade City  
i september 2010. 
 
3. Årlig andel inköpta livsmedel som är ekologiska, rättvisemärkta eller uppfyller 
klimatkrav 
Under år 2009 uppgick inköp av ekologiska livsmedel till ca 1 % av den totala kostnaden.  
Ramavtalen gäller fr.o.m. 2009-07-01.  
 
Åtgärd 6 – Information och rådgivning till allmänheten   
 
1. Energirådgivningens statistik över antal ärenden/år och genomförda aktiviteter  
Samverkansavtal har tecknats mellan Boxholms, Vadstena och Ödeshögs kommuner om 
gemensam tjänst som energi- och klimatrådgivare. Tjänsten tillträddes 2008-11-24. Under  
2009 registrerades 33 personliga rådgivningar i form av besök, per telefon och per e-post.   
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2. Länsstyrelsens statistik över beviljade konverteringsbidrag     
Länsstyrelsen har beviljat ett konverteringsbidrag till direktel under år 2009. Beloppet 
uppgick till 22 950 kr.    
 
3. Skorstensfejarmästarens statistik över olja/ved/pelletseldade fastigheter   
Fastigheter med oljepannor över 60 kWh: 25 st 
Oljepannor under 60 kWh (villaoljepannor): 142 st 
Fastbränslepannor konventionella (vedeldade): 131 st. 
Fastbränslepannor med keramik eller motsvarande konstruktion (vedeldade): 239 st. 
Pannor som eldas med pellets: 65 st. 
Totalt antal:  

 oljeeldade pannor: 167, 
 vedeldade pannor: 370, 
 pelletseldade pannor: 65 

Kommentarer: Siffrorna skiljer sig från Klimatstrategin beroende på definitionen av storleken 
på villaoljepanna.   
 
4. Miljökontorets statistik över anmälda värmepumpar   
Antal anmälda värmepumpar år 2008 uppgick till 24 st. Antal anmälda värmepumpar under år  
2009 uppgick till 56 st. Under åren 2005 – 2009 installerades 184 st värmepumpar för utvinning 
av värme ur berg, mark och vatten. Luft/luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga i Boxholms 
kommun vilket gör att uppgifter saknas.   
 
5. SCB:s statistik över energianvändningen i bostäder  
Hushållens energianvändning var totalt 41 314 MWh under 2007 vilken var nästan lika stor 
som år 2006.  
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2004 2006 2007

MWh

Diesel

Eldningsolja 1

Träbränsle

Fjärrvärme

El-energi

Total energi

 
Diagram 1. Hushållens energianvändning 2004, 2006 och 2007 (Källa: SCB). 
 
Kommentar: Hushållens energianvändning var totalt 41 314 MWh under 2007. Enligt SCB 
var energianvändningen i bostäder totalt ca 120 000 MWh under 2004. Posten med 
energibärare fjärrvärme saknas i SCB:s statistik för 2006 och 2007. Uppgiften har istället 
erhållits från E.ON fjärrvärme i Boxholm. Därför ger det inte en riktigt sann bild vid en 
jämförelse mellan 2004 och 2007 samt 2007 på grund av att SCB:s offentliga statistik inte är 
fullständiga för alla år. 
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Diagram 2. Koldioxidutsläpp från hushållen 2004, 2006 och 2007 (Källa: SCB). 
 
Kommentarer: Koldioxidutsläppen från hushållen har minskat från basåret 2004 till 2007, 
enligt diagram 2. Detta kan främst bero på att mängden eldningsolja till uppvärmning har 
minskat. 
 
6. Antal informationsmöten    
Boxholms kommun deltog i samverkan med Klimatcoach Östergötland i Europeiska 
Trafikantveckan med ett program den 22 september ”I stan utan min bil” I aktiviteterna ingick 
utdelning av reflexer, Eco-driving och tipspromenad i samverkan med Korpen.   
I december månad genomfördes en däckkampanj. Syftet med kampanjen var att informera om 
vikten av ett korrekt däcktryck. Rätt tryck minskar bensinförbrukningen och utsläppen av 
koldioxid. Totalt mättes däcktrycket i 35 bilar. 43 % av bilarna körde med rekommenderat 
tryck eller 10 – 15 % över rekommenderat tryck. 57 % körde med för lågt tryck i däcken.    
Boxholms kommun ingår i projektet Klimatcoach Östergötland.   
 
Åtgärd 7 – Information och rådgivning till företag    
 
1. Antal energigruppsmöten per år   
Energigruppen hade ett möte under år 2009. 
 
2. Energirådgivningens statistik över antal företagsärenden          
Antal rådgivningar till företag uppgick till endast tre stycken under verksamhetsåret 2009.  
 
3. Miljökontorets statistik över användning av HFC och antal informationstillfällen  
Installerad mängd HFC:   2008 2009 

 804 kg 741 kg  
  

Inget informationstillfälle har anordnats under 2008 och 2009. 
 
4. Energikontorets verksamhetsberättelse   
Samverkansavtal har tecknats mellan Boxholms, Vadstena och Ödeshögs kommuner om 
gemensam tjänst som energi- och klimatrådgivare. Inför verksamhetsåret 2009 upprättades en 
verksamhetsplan som även godkändes av Energimyndigheten. 
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5. Länsstyrelsens sammanfattning av deltagare i ENEFIN och Leader  
Boxholms kommun har deltagit i genomförandet av ansökan om medel i ENEFIN från EU. 
Länsstyrelsen tilldelades inga medel. Kommunen har inte ingått i något Leaderprojekt.  
                                     
6. SCB:s statistik över energianvändning och utsläpp av växthusgaser från industrisektorn.  
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2004 2006 2007

MWh

Diesel

Eldningsolja 1

Eldningsolja <1

 
Diagram 3. Energianvändning vid fossila bränslen inom industrisektorn 2004, 2006 och 2007 (Källa: 
SCB). 
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Diagram 4. Totalt koldioxidutsläpp från industrisektorn 2004, 2006 och 2007 (Källa: SCB). 
 
Kommentar: Energianvändning i industrisektorn från fossila bränslen uppgick totalt till 
132 288 MWh år 2007 vilket visas i diagram 3. Detta bidrog till ett utsläpp av totalt 36 139 
ton koldioxid. Förändringen av det totala utsläppet av koldioxid från industrisektorn har en 
direkt koppling till användandet av tyngre eldningsoljor vilket visas i diagram 4. 
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Åtgärd 8 – Energi och klimat i skolan   
1. Antal elever som deltar i temasatsningar 
Åtgärderna har inte genomförts under 2009. Skolan har påbörjat ett projekt Hälsa, kost, 
motorik och inlärning. Natur & Miljöpärmen ingår i elevernas miljöutbildning. 
 
2. Statistik över skolans energianvändning   
Elanvändningen vid Stenbockskolan  2008  2009 

426 490  kWh      520 689  kWh  
Fjärrvärme vid Stenbockskolan             1 218 480 kWh                  1 794 010  kWh   
 
Elanvändning vid Åsbo skola    237 452  kWh 
Åsbo skola har bergvärme. 
 
3. Insamlade uppgifter om andel elever som går/cyklar till skolan och deras färdsträcka 
Uppgifter saknas för år 2008 och 2009. 
 
Åtgärd 9 – Ökat resande med kollektivtrafik 
  
1. Östgötatrafikens statistik över antalet resenärer med kollektivtrafiken för perioden 2007-
2010. Kommunen följer årligen upp det resultatet för att avgöra om målen kan nås med 
befintliga insatser. 
  2005 2006 2007 2008  2009 
Tåg 127 612 129 300 133 900 148 200        141 640  
BL 655   50 832   49 384   54 900   61 600     53 074   
 
Kommentar: Resorna med tåg har ökade med 10,7 % från 2007 till 2008. 
Resorna med busslinje 655 har ökade med 12,2 % från 2007 till 2008. Resorna med tåg 
minskade med 4,43 % från 2008 till 2009. Resorna med busslinje 655 minskade med 13,84 % 
från 2008 till 2009.  
 
2. SCB:s statistik över energianvändning i transportsektorn.   
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Diagram 5. Totala fossila bränsleanvändningen hos transportsektorn redovisat efter energiåtgång i MWh 
(Källa: SCB). 
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Kommentar: Den totala energianvändningen i transportsektorn uppgick till 44 649 MWh 
under 2007. Under perioden 2004-2007 så har bensin och dieselanvändningen ökat i 
kommunen enligt diagram 5. 
 
Åtgärd 10 – Sparsam körning inom hemtjänsten    
 
1. Dokumentation av verklig bränsleförbrukning före projektets genomförande. 
Se punkt 3. 
 
2. Antal genomförda utbildningar   
Utbildningar i sparsam körning för personal inom hemtjänsten (8 personer av 38 anställda) 
med körning och teori genomfördes under 2008. En anställd genomgick utbildning som 
sparcoach 2 dagar under 2008. Kommunen deltar i projektet Klimatcoach Östergötland.   
 
3. Verklig bensinförbrukning 1,3 och 12 månader efter utbildning 
Uppgifterna om verklig bensinförbrukning kan inte redovisas för 2008 och 2009. Efter 
genomförd utbildning beräknades en besparing av bränsleförbrukningen med 7 %. 
Körsträckan med bilen som nattpersonalen använder uppgick till 4 083 mil under 2008. 
Beräknad besparing uppgår till ca 3 900 kr per år och minskat utsläpp av koldioxid med  
760 kg per år. Under 2009 uppgick körsträckan till 4 600 mil. Beräknad besparing för 2009 
uppgår till ca 4 300 kr och minskat utsläpp av koldioxid med 850 kg.       
 
Åtgärd 11 – Utbyggnad av cykelvägar    
  
1. Utbyggd sträcka med cykelväg 
Förlängning av cykelväg mellan servicehuset Bjursdalen och Hjortstigen utmed Söderleden  
är färdigställd. Befintlig trottoar på Pehr Hannergatan vid Stenbockskolan har breddats till 
cykelväg. Sikten har förbättrats på vägen till idrottsplatsen Svartåvallen. En gång- och 
cykelväg har byggts i Flemminge utmed väg 513. En gång och cykelväg har byggts vid Åsbo 
skola. Ytterligare en etapp av gång- och cykelväg kommer att byggas tillsammans med 
Vägverket genom Strålsnäs under 2009.   
 
Överläggningar har inletts med Vägverket angående cykelväg utmed riksväg 32 sträckan 
Boxholm – Sommen. Rådet för hållbar utveckling har sänt en skrivelse till Vägverket. Rådet 
anser att åtgärden är angelägen både ur miljö och trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverket  
(f.d. Vägverket) har medtaget cykelvägen i Länstrafikplanen LTP.    
 
Under år 2009 har 250 m ny cykelväg byggts inom Boxholms kommun. Cykelvägen är 
belägen utmed väg 591 i Strålsnäs tätort. Cykelvägen har byggts i samarbete med Vägverket 
och ingår i en satsning på ett ökat resande med kollektivtrafiken. I samband med dessa 
arbeten byttes väntkurer ut och ramper byggdes så att funktionshindrade kan använda 
Östgötatrafiken. AB Boxholmshus har även planer på att under 2010 bygga den återstående 
delen av cykelvägen mellan Ekgatan och Kvarnvägen i Strålsnäs.   
 
2. Skolans statistik över andel elever som cyklar respektive blir skjutsade till skolan 
Uppgifter saknas för 2008 och 2009. 
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3. SCB:s statistik över utsläpp av transporter     
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Diagram 6. Trenden för det totala koldioxidutsläppet från transportsektorn år 2004, 2006 samt 2007 (Källa: SCB).  
 
Kommentar: Det totala koldioxidutsläppet var 11 609 ton under 2007 från transportsektorn. 
Diagram 6 visar att koldioxidutsläppen från transportsektorn har ökat under perioden 2004 till 
2007. Denna ökning kan förklaras i en ökad transport av varor per lastbil samt en generell 
ökad bilism inom kommunen. 
 
Servicesektorn    
 
Servicesektorn räknas fram genom att slå ihop slutenergianvändningen för sektorerna: 
Jordbruk, skogsbruk, fiske + Offentlig verksamhet + Övriga tjänster. (Dessa siffror fås ur 
SCB:s tabell: Energibalans för Boxholm). 
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Diagram 7.  Energianvändningen hos servicesektorn för perioden 2004 till 2007 (Källa: SCB). 
 
Kommentar: Den totala energianvändningen från diesel, eldningsolja samt elanvändning var 
46 149 MWh år 2007. Detta är en minskning av energianvändningen i Servicesektorn under 
perioden 2004 till 2007 enligt diagram 7. 
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Diagram 8. Det totala koldioxidutsläppet mellan 2004 och 2007 från servicesektorn i Boxholms kommun 
(Källa: SCB). 
 
Kommentar: Det totala koldioxidutsläppet från Servicesektorn var 1 749 ton år 2007. 
Jämförs detta med basåret 2004 så har koldioxidutsläppen minskat, vilket diagram 8 visar. 

Totalt utsläpp av koldioxid i Boxholms Kommun och CO2-utsläpp per 
invånare 
 
Totala utsläppet av koldioxid till atmosfären från sektorerna Industri, Hushåll, Transporter 
och Service i kommunen är 49 630 ton. Det ger ett utsläpp på 9,5 ton koldioxid per invånare 
år 2007 med ett invånarantal av 5 223. För basåret 2004 så var utsläppen av koldioxid 9,7 ton 
per invånare med att invånarantal av 5 287. År 2006 uppgick utsläppen av koldioxid till 8,8 
ton per invånare med ett invånarantal som var 5 226 stycken. Diagram 9 visar förändringen av 
koldioxidutsläpp per invånare under perioden 2004 till 2007. 
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Diagram 9. Koldioxidutsläpp per invånare från basåret 2004 till år 2007 i Boxholms kommun.  
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Kommentarer 
   
Transporter 
Kommunikationerna avseende vägförbindelser och pendeltågstrafik till och från Boxholm är 
goda. Antalet turer med tåg kommer att utökas i december månad 2010 när pendeltågtrafiken 
startar mellan Norrköping och Jönköping.     
 
Miljöfordon 
Boxholms kommun har ingen personbil som uppfyller kraven som miljöfordon. Som 
miljöfordon räknas varje fordon som uppfyller den nationella definitionen enligt förordning 
(2007:380) om miljöbilspremie. När bilar ska inköpas eller leasingavtal träffas bör fordonen 
successivt utbytas mot miljöfordon. 
  
Energieffektivisering 
Boxholms kommun kommer att ansöka om statligt stöd till energieffektivisering. Stödet söks 
hos Energimyndigheten och uppgår för kommunens del till 280 000 kr per år under fem år. 
Stödet kan användas till att finansiera en egen tjänst eller till köp av konsulttjänst. För att få 
stödet ska kommunen fastställa en strategi för hur energianvändningen ska minskas i 
verksamheten när det gäller fastigheter och transporter.   
                 
Klimatkommunerna 
Boxholms kommun ansökte i december 2009 om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna.  
Kommunen har genomgått föreningens utvärdering och därefter erbjudits medlemskap. 
Boxholms kommun bedöms ha kompetens och goda förutsättningar att driva ett progressivt 
klimatarbete och att aktivt bidra till föreningens arbete.    
 
 


