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Sammanfattning

En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 
och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen och den framtida utvecklingen på 
energiområdet de kommande åren. Energistrategin avser hela kommunen och samtliga 
aktörer inom både privat och offentlig sektor blir därmed berörda. För att klara av att 
minska energianvändningen samt sänka utsläppen av koldioxid har Gislaved inriktat 
sig på fem områden som är särskilt viktiga, nämligen energieffektivisering, förnyelse-
bar energi, transporter, samhällsplanering och driftsäkerhet/energiförsörjning.

År 2008 låg energitillförseln i Gislaveds kommun på 1 250 GWh och målet till år 2020 
är att minska med 140 GWh till 1 110 GWh. Av detta ska cirka 220 GWh vara lokalt 
producerad förnyelsebar energi. I dag har kommunen en förnyelsebar energiproduktion 
på omkring 65 GWh.

Industrin i Gislaved kan minska sin energianvändning med cirka 20 procent utan några 
direkta investeringskostnader. I Gislaveds kommun skulle detta innebära en energi-
minskning med omkring 100 GWh. Procentsatsen för de övriga sektorerna, hushåll, 
kommunal förvaltning och kommunala företag, är satt på 15 procent, alltså lite lägre än 
industrin. Detta på grund av att en energieffektivisering inom många av dessa områden 
är kostsam.

Samhällsplaneringen spelar stor roll för hur energiförsörjningen i en kommun ser ut 
och utvecklas. Markåtgången för produktion av förnyelsebar energi är betydligt större 
än markåtgången för produktion av icke förnyelsebar energi. Detta gör att konkurren-
sen om marken och dess användningsområden har ökat. Möjligheten till lokal produk-
tion av förnyelsebar energi beror på kommunens förutsättningar samt hur mycket mark 
som kan tas i anspråk.

Kommunen arbetar med att ersätta de fossila bränslena som energikälla med olika ty-
per av förnyelsebar energi, bland annat vindkraft, vattenkraft, biobränslen, solenergi 
och fjärrvärme. Utvecklingen av de förnyelsebara energikällorna är av yttersta vikt om 
vi ska klara av att minska miljöpåverkan samtidig som vi bibehåller den komfort och 
levnadsstandard som vi är vana vid. Gislaved har redan produktion av bioenergi från 
skog, biogas, fjärrvärme, vattenkraft och solenergi. Någon vindkraft finns ännu inte i 
kommunen men flera olika projekt är på gång att startas upp.

Transporterna och transportbehoven i dagens samhälle ökar hela tiden. Transportsek-
torn är i dagsläget den enda sektor som ökar sitt energianvändande. Dessutom är det 
den sektor som använder absolut mest fossila bränslen vilket gör det extra viktigt att 
satsa på att få ner energianvändningen i sektorn samt att byta energikälla. Eftersom 
transportsektorn är en av de största källorna till utsläppen av koldioxid är det mycket 
viktigt för kommunen att satsa på miljöbilar och se till att det finns bra förutsättningar 
för miljöbilen i kommunen. Kommunens mål är att antalet miljöbilar ska uppgå till 
75 procent av de fordon som nyregistrerats inom kommunen till år 2020. År 2009 låg 
andelen nyregistrerade miljöbilar i kommunen på 23 procent.
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1. Inledning

Utsläppen av växthusgaser beror till stor del på vår energianvändning. Det är främst an-
vändningen av de fossila bränslena som ger påverkan på klimatet och miljön. Riksda-
gen har beslutat att Sveriges energisystem ska ställas om så att vi får ett ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. Detta innebär att vi måste byta ut de fossila bränslena 
mot förnyelsebara bränslen eller energislag som har en mindre miljöpåverkan.

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell strategi/
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kommunen ska även genom 
planering främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig en-
ergitillförsel.1 Gislaveds kommuns förra energiplan arbetades fram under 1990-talet. 
Sedan dess har viktiga förändringar inträffat inom energiområdet inte minst genom 
avregleringen av elmarknaden. Arbetet med framtagande av en ny energistrategi, som 
ska ersätta den gamla, för Gislaveds kommun initierades primärt genom en åtgärd i 
kommunens klimatstrategis åtgärdsprogram för 2008-2011. Men ett behov av en upp-
datering av energiplanen omnämns också i kommunens översiktsplan från 2006. 

Mål med arbetet
Syftet med energistrategin är att få en överblick över energianvändningen, tillförseln 
och produktionen i kommunen. Strategin ska visa på utvecklingsområden både vad 
gäller energieffektivisering samt möjligheten till ökad produktion av förnyelsebar en-
ergi. Energistrategin ska vara ett levande dokument där mål, delmål och åtgärder byts 
ut och förnyas efter behov.

Avgränsningar
Energistrategin har sin utgångspunkt i kommunen som geografiskt område men berör 
även den kommunala organisationen. Strategin behandlar energifrågor som rör produk-
tion, distribution, användning samt möjlighet till omställning till en långsiktig hållbar 
energianvändning i kommunen. Strategin tar däremot inte upp energianvändningen i 
sjöfart, luftfart eller den konsumtion av produkter som importeras.

Inom flera områden har dock den kommunala verksamheten endast begränsat infly-
tande när det gäller energianvändningen. I dessa fall ska energiplanen ses som kom-
munens viljeinriktning inom energiområdet.

Genomförande
En arbetsgrupp med deltagare från Kommunstyrelsekontoret, Fastighetskontoret, Gis-
lavedshus, Gislaved Energi och Tekniska kontoret tillsattes för att ta fram en energistra-
tegi. Arbetsgruppen har träffats vid flera tillfällen för att ta fram fakta till energistrategin 
samt för att resonera kring framtagandet av målen. Materialet har sedan presenterats för 
en referensgrupp och därefter en politisk styrgrupp.

Statistiken som beskriver energianvändningens utveckling är hämtad från SCB. Vär-
dena för naturgas, fjärrvärme och el är dock korrigerade enligt uppgifter från Gislaved 
Energi och Eon.

1 Svensk författningssamling SFS 1977:439, ändrad 2004:602



Energistrategi 2011 - 2020 5

Energistrategin består av en nulägesbeskrivning, själva energistrategin samt en åt-
gärdsplan. I nulägesbeskrivningen beskrivs energiproduktionen och distributionen i 
kommunen, miljöpåverkan från de olika energislagen samt möjligheten att utveckla 
dem. Nulägesbeskrivningen är ett faktaunderlag till energistrategin som syftar till att 
ge en fördjupad kunskap om energisituationen i kommunen och hur utvecklingen av 
densamma har sett ut. Energistrategin och åtgärdsplanen tar upp mål och åtgärder som 
krävs för att nå ett mer hållbart energisystem. För att energistrategin ska hållas aktuell 
bör den aktualitetsprövas under varje mandatperiod.

Strategi
Energistrategin grundar sig på Gislaveds kommuns klimatstrategi som antogs år 2008. 
De miljömål och åtgärder som finns i klimatstrategin och som berör energianvänd-
ningen och energiproduktionen tas även upp här i energistrategin. Till energistrategin 
har år 2008 valts som basår, detta för att få en så tydlig och exakt bild utav nuläget som 
möjligt.

Att ta hänsyn till miljöeffekterna och ha en helhetssyn är viktigt. Därför måste en mil-
jöbedömning göras på energistrategin. Genom den ser man hur miljön, hälsan och hus-
hållningen av energin kommer att påverkas av olika åtgärder eller olika energisystem. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i strategin och program-
met så att en hållbar utveckling främjas.

Gislaveds energi- och klimatmål handlar först och främst om att få bort användandet av 
de fossila bränslena, få ner koldioxidutsläppen och öka produktionen av förnyelsebar en-
ergi. Nästan ingen olja används längre som uppvärmningskälla och många oljepannor har 
bytts ut mot olika typer av värmepumpar, pelletspannor med mera. Dock försörjs delar av 
kommunen av ett naturgasnät. Naturgas är ett fossilt bränsle som på sikt ska fasas ut, men 
det kommer att ta längre tid att fasa ut naturgasen än vad det tar att fasa ut oljan.

Kommunen inriktar sig särskilt på fem 
olika målområden: energieffektivisering, 
förnyelsebar energiproduktion, transpor-
ter, samhällsplanering och driftsäkerhet/
energiförsörjning. När det gäller energi-
effektiviseringen bedrivs arbetet på olika 
plan i kommunen. Bland annat har mål 
och åtgärder satts upp för att effektivisera energianvändningen, personal utbildas i ef-
fektivare energianvändning, rådgivning bedrivs mot allmänheten och företagen samt 
översyn av de kommunala fastigheterna görs.

När det gäller förnyelsebar energiproduktion har Gislaved förutom biogasproduktion 
även en del vattenkraft, en hel del bioenergi från skogen, solceller/-fångare samt fjärr-
värme. Kommunen satsar på att utveckla dessa energislag samt välkomnar även vind-
kraftsetableringar. Fjärrvärmeanläggningarna i kommunen ska i största möjliga mån 
drivas av lokalt producerad biobränsle från skogen samt i samklang med de biobräns-
lepannor som finns i kommunen och tillvaratagande av överskottsvärme från industrin. 
När det gäller solenergi är framställningen av el via solceller i dagsläget något som är 
mycket dyrt och inte fullt utvecklat, så satsningar inom solenergin kommer att koncen-
trera sig till solfångare där energin används till uppvärmning av bostäder samt varmvat-
ten. Utvecklingen av solcellerna är självfallet något som kommunen kommer att följa.

Mofors kvarn i Anderstorp
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Den största utmaningen för kommunen ligger inom transportsektorn och att få bort de 
fossila bränslena därifrån. Eftersom transportsektorn är den sektor som mest ökar sina 
utsläpp är det viktigt att satsa på förnyelsebara bränslen inom transportsektorn. Biogas 
är en av de förnyelsebara energikällor som kommunen arbetar med att framställa. Då 
biogasen går att uppgradera till fordonsgas kommer biogasen i huvudsak att användas 
till fordonsgas. Nu när elbilarna blir allt vanligare kommer även de att bidra till minskat 
beroende av de fossila bränslena och därmed minskade utsläpp av koldioxid och andra 
föroreningar.

Inom samhällsplaneringen finns mycket som kan göras för att få ett bättre samhälle ur 
energisynpunkt. Nya bostadsområden bör planeras med tanke på hur de på bästa och 
miljövänligaste sätt ska försörjas med energi, parkeringsplatser anläggs så att onödigt 
bilåkande minimeras och hänsyn tas till framkomligheten för kollektivtrafiken och till-
gängligheten till busshållplatser.

Arbetet med driftsäkerheten/energiförsörjningen i kommunen är ett kontinuerligt ar-
bete som det är viktigt att inte glömma bort. Förändringar i energisystemen är på gång 
i och med att de fossila bränslena håller på att fasas ut och därmed måste ersättas med 
andra energislag. Därför är det viktigt att undersöka hur el-, fjärrvärme- och gasnäten 
klarar av en ökad/förändrad distribution.

Nissastigen i Smålandsstenar
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2. Vision och mål

Nationella energimål
Riksdagen har antagit flera mål som kommuner och landsting ska förhålla sig till. Det 
finns svenska miljömål för energieffektivisering i bebyggelsen som säger att den totala 
energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med
20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050, i förhållande till användningen 1995. 
De nationella målen om förnyelsebar energi innebär att år 2020 ska 50 procent av en-
ergin i Sverige vara förnybar. Inom transportsektorn är det antagna målet dock enbart 
10 procent.2 

Regionala energi- och klimatmål
Jönköpings läns klimat- och energistrategi3  utgår ifrån de nationella energi- och klimat-
mål som är antagna av riksdagen. Länets vision till år 2050 är att vara ett plusenergilän, 
vilket innebär att behovet av energi ska minska med omkring 40 procent jämfört med 
år 2007 och att produktionen av förnyelsebar energi ska öka så att länet blir självförsör-
jande samt att ett överskott kan säljas till andra län och länder.

Länets övergripande mål till år 2050:
• Energianvändningen i länet är mindre än 8 000 GWh
• Det produceras mer än 9 000 GWh förnybar energi i länet
• Utsläppen av koldioxid är lägre än ett ton per år och invånare

Visionen till år 2020 för länet innebär att alla samhällssektorer har utvecklat ett strate-
giskt tänkande med ”energieffektivisering” och ”klimatsmart” som ledord. 

Länets övergripande mål till år 2020: 
•  Det ska finnas attraktiva cykelvägar till och från skolor, arbetsplatser, fritidsanlägg-

ningar och butiker i länets alla tätorter.
•  Det byggs och planeras för ny spårbunden kollektivtrafik i starka pendelstråk och nya 

och snabba regionaltåg, spårvagnar eller spårbilar trafikerar spåren.
•  Alla stora, medelstora, och små företag bedriver ett systematiskt energieffektivise-

ringsarbete som en följd av de goda exempel som inletts redan i början av seklet samt 
ökade energipriser. 

•  Det finns i länet ett väletablerat regionalt energikontor som samordnar och leder olika 
energiprojekt, stödjer ny miljöteknik och stimulerar tillkomsten av nya energitjänster 
som säljs till övriga Sverige och världen.

•  Arbetet med minskad klimatpåverkan och energiplanering har en central och fram-
skjuten position i kommunernas och näringslivets strategiska arbete.  

För att nå de satta målen inriktar sig länet på olika etappmålsområden, nämligen ut-
släpp av växthusgaser, energianvändningen, förnybar energi, transporter, avfall samt 
anpassning till klimatförändringar. De nya klimatmålen ska vara vägledande, stödjande 
och stimulerande för det fortsatta klimatarbetet i Jönköpings län.4 

2Energimyndigheten. Riktlinjer för statligt stöd till energieffektivisering för kommuner och landsting. (2010)
3För mer information om länets klimat- och energistrategi se: http://www2.lansstyrelsen.se/jonkoping
4 Länsstyrelsen i Jönköpings län. Klimat- och energistrategi. Med nya klimatmål för Jönköpings län. (2010)
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Mål till år 2020
1. Energieffektivisering: Olja ska inte användas för upp-
värmningsändamål.
Kommunal förvaltning:
–  Kommunal verksamhets energianvändning ska minska med 

15 procent per kvadratmeter.
–  Klimat och energirådgivningen ska utvecklas.
Kommunala företag:5

–  Kommunala företags energianvändning ska minska med 
 15 procent per kvadratmeter.
Näringsliv:
– Industrins energianvändning ska minska med 20 procent vad 

gäller 
 energi från icke förnyelsebara energikällor.6

Hushåll:
–  Hushållens energianvändning ska i snitt minska med 15 pro-

cent av den totala energianvändningen inom hushållssektorn.

2. Förnyelsebar energiproduktion: Lokalt producerad för-
nyelsebar energi ska utgöra minst 20 procent av den totalt 
omsatta energin samt användningen av förnyelsebar ener-
giproduktion ska stimuleras.

Kommunal förvaltning:
– Enbart förnyelsebar energi ska användas inom offentlig/kom-

munal verksamhet.
–  Produktion av biogas ska främjas så att den utgör 1/3 av den 

totala gasanvändningen.
–  Minst 10 anläggningar ska utrustas med solfångare.

5Kommunala företag innefattar både stiftelser och bolag.
6De 20 procentens energiminskning inom industrin ska ses i förhållande till hur situationen för indu-
strin såg ut i kommunen år 2007.

Mål Klimatstrategin:
Olja ska inte användas för 
uppvärmningsändamål.

Biogas ska utgöra 1/3 av 
den totala gas-användningen 
i kommunen.

Lokalt producerad förny-
elsebar energi ska utgöra 
minst 20 procent av den 
totalt omsatta energin.

Energianvändningen i kom-
munen ska effektiviseras.

Koldioxidutsläppen från 
transportsektorn ska minska 
med 30 procent jämfört med 
år 2004.

Antalet miljöbilar ska uppgå 
till 75 procent av de fordon 
som nyregistreras i Gisla-
veds kommun.

Antalet resande med Jönkö-
pings länstrafiks kollektiv-
trafik i kommunen ska öka 
med 60 procent jämfört med 
år 2006.

Gislaveds vision
Gislaveds kommun ska i alla kommunala beslut och verksam-
heter arbeta för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart samhälle med en god livsmiljö. Visionen för år 2050 
är att all energi för uppvärmning och transporter ska vara fos-
silbränslefri.

Gislaveds övergripande mål
2020: Energieffektiviseringsåtgärder ska ha bidragit till 
en energiminskning på 138 GWh från 2008 års nivå.

2020: Utsläppen av koldioxid ska vara högst 2,5 ton per 
capita.

Mål Klimatstrategin:
2050: Energin för uppvärm-
ning och transporter inom 
Gislaveds kommun ska 
utgöras av 100 procent fos-
silbränslefri energi.

2020: Utsläppen av koldi-
oxid ska vara högst 2,5 ton 
per capita i 
Gislaveds kommun
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Kommunala företag:
–  Fjärrvärmenät ska etableras i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar.
–  Möjligheten att leverera spillvärme till fjärrvärmenäten ska ses över och möjliggöras.
–  Den lokala vattenkraften ska byggas ut på platser där den ger begränsad påverkan 

på naturmiljön.
–  Biogas ska utgöra 1/3 av den totala gasanvändningen och främst användas till fordonsgas.
–  Minst fem anläggningar ska utrustas med solfångare.
Näringsliv:
–  Biogas ska utgöra 1/3 av den totala gasanvändningen och främst användas till fordonsgas.
–  Ett 30-tal vindkraftverk ska ha etablerats i kommunen.
–  Uttaget av bioenergin från lokalt skogsbruk ska främst användas till fjärrvärme inom 

kommunen. 
–  Den lokala vattenkraften ska byggas ut på platser där den ger begränsad påverkan 

på naturmiljön.

3. Transporter: Koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 30 
procent jämfört med år 2004

Kommunal förvaltning:
–  Gemensamt med Trafikverket ska gång- och cykelvägarna utökas med 50 kilometer
–  Antalet miljöbilar ska uppgå till 100 procent av de fordon som nyregistreras inom 

kommunen.
Kommunala företag:
–  Antalet miljöbilar ska uppgå till 75 procent av de fordon som nyregistreras inom 

kommunen.
Näringsliv:
–  Antalet miljöbilar ska uppgå till 75 procent av de fordon som nyregistreras inom 

kommunen.
Hushåll:
–  Antalet miljöbilar ska uppgå till 75 procent av de fordon som nyregistreras inom 

kommunen.
–  Antalet resande med Jönköpings länstrafiks kollektivtrafik ska öka med 60 procent 

jämfört med år 2006.

4. Samhällsplanering: Översiktsplaneringen ska bidra till att energianvändningen 
minskar samt främja försörjning och produktion av förnyelsebar energi

Kommunal förvaltning:
–  Planera busslinjerna så att nya hållplatser kan läggas i närheten av 
 bostadsområdena.
–  Planera parkeringar så att onödigt bilåkande minimeras.
–  Eftersträva att mer gods går på järnväg.
–  Bevaka energifrågorna i detaljplaneringen.
–  I detaljplaneringen ska klimathänsyn tas vid lokalisering av byggnader.

5. Driftsäkerhet/energiförsörjning: Energisystemet ska med hög drift- och le-
veranssäkerhet förse näringsliv, hushåll och övriga verksamheter i Gislaveds 
kommun med hållbart producerad energi

Kommunala företag/näringsliv inom energisektorn:
–  Näten och ledningarnas kapacitet och säkerhet ska ses över så de klarar en ökad 
 el-, gas-, värmeproduktion och distribution.
–  Arbetet med att se över och höja försörjningstryggheten inom energidistributionen 

ska fortgå.



Energistrategi 2011 - 202010

3. Gislaveds energisystem

Energianvändning
År 2008 uppgick kommunens totala energiomsättning till cirka 1,2 TWh, vilket mot-
svarar omkring 42 MWh per invånare. Detta är en relativt hög energiomsättning och 
beror delvis på att det finns flera energikrävande industrier kommunen.

I ett så kallade Sankeydiagram, figur ett nedan, kan man följa var energin från de olika 
energislagen används. Som synes i diagrammet går en stor del av elenergin i kommu-
nen in i industrisektorn. Den största delen fossila bränslen går till transportsektorn och 
trädbränslet används primärt till uppvärmning i hushållssektorn.

Industrisektorn är den sektor i kommunen som använder mest energi. Användandet 
har dock minskat något från år 2000 och framåt. Delvis beror detta på förändringar 
i näringslivet, bland annat genom den stora däckfabriken Continentals nedläggning i 
början av 2000-talet.  Tillverkningsindustrin är stor i kommunen och använder mest 
elenergi. Även naturgas är en viktig energikälla för industrisektorn i kommunen.

Den sektor som använder mest fossil energi är transportsektorn där så gott som 100 
procent av energin är av fossilt ursprung. Transportsektorn ökar även sin energian-
vändning, något som inte bara är en trend i Gislaveds kommun utan som även syns 
nationellt. De energieffektiviseringar som görs i de enskilda nyproducerade fordonen 
är inte tillräckligt stora för att inte ätas upp av det ökande transportarbetet. I Sverige 
har vi gentemot andra länder i Europa en mycket bränsleslukande fordonspark och i 
Gislaveds kommun har vi dessutom en mer bränsleslukande fordonspark än i Sverige 
generellt.

Figur 1: Hur tillförd energi i kommunen år 2008 fördelas på de olika samhällssektorerna.
Länsstyrelsen Jönköpings län.
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Hushållssektorn har sakta minskat sin energianvändning. Detta beror bland annat på 
förändringar i uppvärmningssystem, till exempel har konverteringar till olika former 
av värmepumpar gjorts i många hushåll. Att installera en värmepump innebär ingen 
egentlig effektivisering av energianvändningen i ett hus, eftersom det fortfarande går 
åt samma mängd energi för att värma huset. Men eftersom värmeenergin genom vär-
mepumpar hämtas ur jorden, berget, vattnet eller luften syns inte det energitillskottet i 
de traditionella energibalanserna. Även energieffektiviseringar genom bland annat til-
läggsisolering och liknande har genomförts i hushållssektorn vilket också bidrar till en 
utveckling mot mindre energianvändning i sektorn.

Energianvändningen i offentlig verksamhet går primärt till uppvärmning och verksam-
hetsel i offentliga lokaler men även el till gatubelysningen ingår. I Gislaveds kommuns 
offentliga sektor uppgick den slutliga energianvändningen 2008 till cirka 37 GWh7.  
Diagrammet nedan visar hur energifördelningen inom den offentliga sektorn såg ut år 
2008.

Energiproduktion

Biobränsle
Enligt SCB:s kommunala energibalanser är energiproduktionen i Gislaveds kommun 
inte stor. Den energi som produceras kommer främst i form av biobränsle från skogen. 
I kommunen finns omkring 73 700 hektar produktiv skogsmark och avverkningen lig-
ger under ett normalår på omkring 700 hektar. Skogsstyrelsen gör bedömningen att det 
görs ett GROT-uttag på cirka 40 procent av den avverkade arealen i kommunen. Det 
finns tyvärr inga uppgifter på hur mycket av det biobränsle som produceras i kommu-
nen som faktiskt används här. Mycket av den bioenergi som vi idag använder kan till 
exempel komma från andra länder, vilket gör att det miljövänliga energislaget plötsligt 
inte är så miljövänligt längre.

7Enligt uppgifter från Gislaved Energi och Fastighetsförvaltningen,Gislaveds kommun. (Enligt SCB 
använde sektorn 2007 32 GWh. Men här ingår troligtvis inte t.ex. gatubelysningen 2,8 GWh eftersom 
Gislaveds kommun köper tjänsten från Bolaget Gislaved Energiring.)

Figur 2: Slutlig energianvändning i offentlig sektor, Gislaveds kommun 2008, fördelat på energislag.
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Vattenkraft
Den lokala produktionen av vattenkraft i kommunen sker dels i Gislaved Energis regi, 
vid verket Gyllenfors och dels via två privata verk som är anslutna till Gislaved Energis 
nät, Vikafors och Våthultström. I kommunen finns även en hel del privata mindre verk 
som är kopplade till Eon. I tabell ett nedan ser du hur mycket vattenkraft som produ-
ceras i kommunen.

Tabell 1: Produktion av vattenkraft i kommunen. Annelie Knutsson, Eon och Dan Seger, Gislaved Energi

Fjärrvärme
I fjärrvärmeanläggningar8 inom Gislaveds kommun producerades 2008 sammanlagt
14 002 MWh värme inklusive förluster. Det primära bränslet i anläggningarna är bio-
bränsle genom briketter, pellets och andra skogsråvaror, sammanlagt ger dessa 12 254 
MWh. Men det förekommer även olja, 604 MWh, och el, 1 144 MWh. Fjärrvärme-
anläggningar finns i Hestra, Burseryd och Reftele samt i Henja- och Gisleområdet i 
Gislaveds tätort.

Under 2008 togs anläggningen i Reftele och Bureskolan i Burseryd i drift och i januari 
2009 har ytterligare en anläggning i Burseryd, Ekbacken, tagits i drift. Under hösten 
har tre nya kunder kopplats på i Reftele samt två i Hestra. Kommunen köper även en 
del fjärrvärme, 2040 MWh år 2009, från Eon till fastigheter i Anderstorp.

Anläggning Totalt producerat 2009 kWh

Gyllenfors 4 979 892
Våthultström 341 415
Vikafors 728 687
Skogsfors, Hestra 72 094
Möllefors Vattenkraft 117 299
Bölaryd 1 683 360
Ågårdsfors 1 851 409

Långarekulls kraftstation 111 000

Forsvik 279 561

Nennesholm 380 179
Mörkebo 112 964
Hults kraftstation 176 064
Götsbo 361 944
Alab, Ågatan Burseryd 107 886
Arnåsholms Kraftstation 117 616
Totalt 11 421 370

Tabell 2: Totalproduktion i fjärrvärmeanläggningar inom kommunen. Dan Seger, Gislaved Energi

Värden i MWh avseende total produktion i fjärrvärmeanläggningar under 2009
Reftele Hestra Gisle Henja Bure-

sko-
lan

Ek-
back-

en

Summa 
produktion

Summa 
kundför-
brukning

Nät- och 
produktions-

förluster

1 910 5 016 4 819 4 422 302 656 17 125 15 862 1 263

8I Gislaveds kommun finns idag närvärme, vilket är ett mindre fjärrvärmeverk. Vi har valt att kalla 
närvärmen för fjärrvärme då det är ett allmänt känt begrepp.
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Solenergi
Sedan år 2000 har 45 ansökningar från 
Gislaveds kommun om solvärmebidrag 
beviljats av Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. Av dessa gäller 41 solfångare på små-
hus och resterande fyra är solfångare på 
flerfamiljshus och offentliga lokaler. Den 
sammanlagda arean på de bidragsberätti-
gade solvärmeanläggningarna är 483 kva-
dratmeter och de bedöms gemensamt bidra 
med cirka 330 MWh per år.

Gislaved Energi har sedan 2007 ett solkraftverk. Detta beräknas kunna ge ett årligt 
tillskott på uppemot 10 000 kWh. De 45 solcellerna har en toppeffekt på 7,3 kW. Det 
första helåret i drift var år 2008 och då producerades 6 369 kWh el vid kraftverket.

Biogas
Vid Gislaveds reningsverk produceras biogas genom rötning av slam. Biogasproduk-
tionen sker i tekniska kontorets regi och gasen används till uppvärmning av lokalerna,    
rötningsprocessen samt till elproduktion. Det finns även två sterlingmotorer som an-
vänds till el-kraftsutvinning, dock är dessa gamla och behöver bytas ut. Som synes i 
tabell tre nedan låg den årliga gasproduktionen år 2009 på 212 508 Nm3.9 Energiinne-
hållet i den producerade gasen är 6,86 Nm3.

Att mängden producerad gas skiljer sig så mycket mellan år 2008 och 2009 beror för-
modligen på att processen har utvecklats samt att den rötade slammängden har ökat, 
bland annat genom påkoppling av Reftele samhälle till Gislaveds avloppsreningsverk. 
Att det skiljer så mycket i producerad elmängd är svårare att förklara men det beror tro-
ligen på att det år 2008 var stora driftsproblem med gasmotorn. Gasmotorn som driver 
generatorn vid elproduktionen är gammal och fungerar ej tillfredsställande. Tekniska 
kontoret planerar därför att ersätta denna med en gasturbin för att öka den producerade 
elmängden. 

Tabell 3: Producerad gas och elmängd vid Gislaveds avloppsreningsverk år 2008 och 2009. 
Eva Johansson, tekniska kontoret, Gislaveds kommun

Producerad gasmängd 
(Nm3)

Producerad elmängd 
(kWh)

2008 121 271 1 636
2009 212 508 82 306

Solenergi vid Gislaved Energi

9Normalkubikmeter är det mått som används när gasvolym mäts. En normalkubikmeter motsvarar den 
mängd gas som upptar en kubikmeters volym vid ett tryck på 1 bar vilket är normaltrycket vid havsytans 
nivå. 
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4. Viktiga åtgärdsområden

Energieffektivisering
Energieffektiviseringsmålet står ibland i konflikt med klimatmålen. Det som är mest 
energieffektivt är inte alltid bäst ur klimathänsyn. Till exempel är det mer energief-
fektivt att använda bensin som drivmedel i bilar istället för etanol, men det är mycket 
sämre ur klimathänsyn. Denna problematik gör det viktigt att ta ställning till energikva-
liteten i de olika energislagen samt energin den ska användas till10.  De fyra vanligaste 
energikällorna är el som har högst energikvalitet följt av fossila bränslen, därefter bio-
bränslen och slutligen solvärme/geotermisk värme. På grund av att de olika energisla-
gen har olika energikvalitet är de även bäst lämpade för olika saker. Elen passar bäst till 
belysning och elektronik eftersom de områdena kräver högst energikvalitet. Därefter 
kommer transporter som följs av processvärme det vill säga värme med hög temperatur 
som ofta används inom industrin. Sist kommer uppvärmning av lokaler vilket kräver 
den lägsta energikvaliteten11.  Om det nationella miljömålet att minska energianvänd-
ningen med 20 procent till år 2020 ska nås är det viktigt att rätt energislag används till 
rätt område. Men om klimatmålet, ”den globala ökningen av medeltemperaturen ska 
begränsas till högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån”, ska nås 
är det viktigt att väga in klimathänsyn i samband med valet av energislag.

Enligt en undersökning av Länsstyrelsen i Jönköpings län angående energieffektivise-
ring inom industrin, kan industrin i Gislaved minska sin energianvändning med cirka 
20 procent utan några direkta investeringskostnader12. I Gislaveds kommun skulle detta 
innebära en energiminskning med omkring 100 GWh. Att sätta ett energieffektivise-
ringsmål inom industrisektorn är problematiskt då målet skulle bli omöjligt att nå om 
till exempel ny energikrävande industri startade upp inom kommunen. Målet för indu-
strins energiminskning utgår därför från hur situationen inom industrin såg ut år 2007 
i kommunen. Vi tittar alltså på den typ av industri som fanns år 2007, antalet industrier 
samt om det är hög- eller lågkonjunktur vilket har betydelse då industrin går för fullt 
vid högkonjunktur. Utifrån den nivån mäter vi sedan energiminskningen samt tar hän-
syn till om det skett förändringar inom industrisektorn. Procentsatsen för de övriga 
sektorerna, hushåll, kommunal förvaltning, och kommunala företag, är satt på 15 pro-
cent, alltså lite lägre än industrin, detta på grund av att en energieffektivisering inom 
många av dessa områden är kostsam. Totalt ska energieffektiviseringen bidra med en 
energiminskning på cirka 138 GWh.

Förutom att använda rätt energislag till rätt område går det även att energieffektivisera 
genom olika åtgärder som minskar energianvändningen. Det kan handla om att mini-
mera onödig energiåtgång genom att exempelvis höja kraven på nybyggnationer och 
renoveringar så att hus och byggnader inte förbrukar så mycket energi. Men det kan 
även handla om att ändra på sitt beteende, till exempel att tänka på att stänga av varm-
vattenkranen så den inte står och rinner i onödan, tänka igenom matinköpen så det inte 
köps onödigt mycket mat som senare måste slängas och så vidare.

10SOU 2008:25. Ett energieffektivare Sverige
11Klimat- och energistrategi med nya klimatmål för Jönköpings län
12Henrik Dinkel Länsstyrelsen Jönköpings län
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Arbetet med att få en effektivare energianvändning bedrivs på flera fronter och på olika 
sätt runt om i kommunen. Kommunen arbetar bland annat med att minska energianvän-
dandet genom att bedriva rådgivning mot hushållen och näringslivet. Dessutom kan ett 
eventuellt regionalt energikontor bidra med både kunskap och hjälp i form av bidrag 
till länet. Energieffektivisering sker även genom att fastigheternas energiförbrukning 
ses över. Man tilläggsisolerar, ser över ventilationer och byter fönster om det behövs. 
Detta får ner energianvändningen genom att minska uppvärmningsbehovet. En annan 
åtgärd är att se över elanvändningen. Här går det att göra flera olika insatser, allt från 
att byta till energisnåla produkter inom bland annat kontorsutrustning och belysning 
till att utbilda anställda i energieffektivt arbete. Arbetet med energieffektiviseringen 
kommer att pågå kontinuerligt inom både den kommunala verksamheten samt utåt mot 
allmänheten och den privata sektorn.
 
Förnyelsebar energiproduktion
Målet att ”lokalt producerad förnyelsebar energi ska utgöra minst 20 procent av den to-
talt omsatta energin”, innebär att kommunen år 2020 måste producera cirka 220 GWh 
förnyelsebar energi. I dag har kommunen en förnyelsebar energiproduktion på omkring 
65 GWh. För att nå målet måste alltså den förnyelsebara energiproduktionen öka med 
cirka 160 GWh.

Kommunen arbetar med att ersätta 
de fossila bränslena som energi-
källa med olika typer av förnyelse-
bar energi, bland annat vindkraft, 
vattenkraft, biobränslen, solenergi 
och fjärrvärme. Utvecklingen av 
de förnyelsebara energikällorna 
är av yttersta vikt om vi ska klara 
av att minska miljöpåverkan sam-
tidig som vi bibehåller den kom-
fort och levnadsstandard som vi 
är vana vid. Gislaved har redan 

produktion av bioenergi från skogen, biogas, lite fjärrvärme, vattenkraft och solenergi. 
Någon vindkraft finns ännu inte i kommunen men flera olika projekt är på gång att star-
tas upp. Vindkraften är ett miljövänligt energislag som det satsas mycket på runt om i 
världen just nu. Vindkraften har även en välkänd och enkel teknik som kan utnyttjas till 
att producera el. Kommunen är positivt inställd till en utveckling av vindkraften.

När det gäller biobränsle ser framtiden ljus ut för kommunen. I Gislaveds finns mycket 
skog och Skogsstyrelsen bedömer att det finns goda möjligheter till ett ökat uttag av 
skogsbränslen. Uttaget av GROT kan fortskrida så länge näringen återförs till mar-
kerna i form av bland annat askåterföring och skogsbruket sker på ett hållbart sett så att 
produktionsförmågan bibehålls. Produktionen av skogsbränsle hänger ihop med kom-
munens planer på att utveckla fjärrvärmen i tätorterna Gislaved, Anderstorp och Små-
landsstenar. En grundförutsättning och den stora klimatmässiga fördelen med fjärrvär-
men är att den ska drivas av lokalt producerade biobränslen. Även möjligheterna att 
återvinna värme från vissa industriella processer undersöks.

Biomull vid Reningsverket i Gislaved
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Vid Gislaveds reningsverk produceras biogas genom rötning av slam. Det finns även 
tankar i kommunen på att både använda gödsel från kreatur samt skilja ut matrester från 
storkök, näringsidkare och hushåll för att producera biogas. Detta skulle vara positivt 
ur flera synvinklar. Biogasproduktionen ökar samtidigt som restprodukten, som blir vid 
rötningen av gödslet från djuren, blir mer lätthanterligt och luktar mindre när den körs 
ut som gödningsmedel på åkrarna. Den biogas som produceras bör helst omvandlas till 
fordonsgas.

När det gäller småskalig vattenkraft finns det idag redan en hel del i kommunen, men 
det finns möjligheter att utveckla vattenkraften ytterligare. En möjlig utbyggnad av 
vattenkraften är något som kommunen undersöker, men det är av yttersta vikt att en 
utbyggnad inte stör känsliga naturområden.

Solenergin är en förnybar, ren och gratis energikälla. Solen ger oss dagligen en stor en-
ergimängd. Att utnyttja solenergin, i form av solfångare, till att värma upp bostäder och 
varmvatten med, är en bra och beprövad teknik som används på flera olika håll i kom-
munen. Däremot är solceller som omvandlar solenergin till el en teknik som än inte är 
lika utvecklad. Det finns en anläggning i Gislaved hos det kommunala bolaget Gislaved 
Energi, men tekniken är i dagsläget mycket dyr och ingenting som kommunen kommer 
att satsa stort på. Självklart kommer Gislaved att följa utvecklingen av solcellstekniken 
med stort intresse.

Den beräknade ökningen från de förnyelsebara ener-
gislagen inom kommunen hamnar på cirka 250 GWh. 
Det planerade fjärrvärmenätet i Gislaveds tätort beräk-
nas ge cirka 100 GWh13, vindkraftverken cirka
150 GWh14 och biogasprojektet i Reftele beräknas få 
en normalkapacitet på 3-4 GWh15. Den beräknade ök-
ningen av solenergi från solfångare beror på hur många 
kvadratmeter som byggs. En ökning av vattenkraften 
samt ett ökat uttag av bioenergi från skogen kommer 
också att ske men i vilken omfattning är osäkert.

13Tekniska verken. Fördjupad förstudie Fjärrvärme Gislaved. (2010)
14Beräknat på ett 30-tal vindkraftverk med en effekt på 2 MW.
15Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tillstånd till miljöfarlig verksamhet. (2010) 
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Transportsektorn
Transporterna och transportbehoven i dagens samhälle ökar hela tiden. Transportsektorn 
är i dagsläget den enda sektor som ökar sitt energianvändande. Dessutom är det den sek-
tor som använder absolut mest fossila bränslen vilket gör det extra viktigt att satsa på att 
få ner energianvändningen i sektorn samt att byta energikälla. Eftersom transportsektorn 
är en av de största källorna till utsläppen av koldioxid är det mycket viktigt för kom-
munen att satsa på miljöbilar och se till att det finns bra förutsättningar för miljöbilen i 
kommunen.

Kommunens mål är att antalet miljöbilar ska uppgå till 75 procent av de fordon som 
nyregistreras inom kommunen år 2020. År 2009 låg andelen miljöbilar på 23 procent av 
de nyregistrerade bilarna i Gislaveds kommun.16 

En av de åtgärder som kommunen jobbar med är att successivt omvandla den egna for-
donsparken så att den består av miljöbilar. Det är främst gas- och etanolbilar som det har 
handlat om, men nu när elbilen blivit ett konkurrenskraftigt alternativ planeras det för 
laddstationer och inköp av elbilar. Utvecklingen och inplanerandet av platser att tanka/
ladda miljöbränslen på är en viktig del för att främja miljöbilsanvändandet inom kom-
munen, något som är nödvändigt för en kommun där så många invånare är beroende av 
bilen. Kommunen arbetar även med att försöka få en gastankstation för stora fordon och 
bussar vilket skulle bidra till möjligheten att få in kollektivtrafikbussar som körs på gas.

Gislaved är som sagt en kommun med områden som är glest bebyggda. Att minska 
transporterna, både person- och godstransporterna, är ett av de största och besvärligaste 
områdena som kommunen jobbar med. För att klar av att möta de klimat- och miljömål 
som vi ställt måste en förändring ske inom bilanvändandet. Det räcker inte med att en-
bart satsa på miljöbilar och bra bränslen. Eftersom bilåkandet hela tiden ökar försvinner 
de miljövinster som görs med miljöbilar och utsläppen ökar. Vi måste helt enkelt börja 
åka mindre bil och för att det ska fungera i kommunen behöver kollektivtrafiken bitvis 
bli bättre och mer effektiv, vilket är något som kommunen kontinuerligt arbetar med. 

Uppfyllandet av målet att antalet resande med Jönköpings 
länstrafiks kollektivtrafik ska öka med 60 procent jämfört 
med år 2006, ser i dagsläget inte så lovande ut. Antalet re-
sor inom kommunen minskade 2009 jämfört med år 2008. 
Antalet resor utan skolkort har enbart ökat med 17 procent 
från år 2006.

Cykelvägnätet i kommunen består av cirka 90 kilometer 
gång- och cykelbana. Cykelvägar till och från arbetsplat-
ser, skola och service är prioriterade. Det finns bra möj-
ligheter för kommunen att utveckla cykelvägnätet och 
påverka så att cykeln blir ett prioriterat transportmedel. 
Kommunen strävar efter att få ett sammanhängande cy-
kelvägnät som är ihopkopplat med kollektivtrafikens 
hållplatser samt möjligheten att lämna cykeln på en bra 

och säker cykelparkering. Målet att tillsammans med Trafikverket utöka gång- och cy-
kelvägarna med 50 kilometer till år 2020 inbegriper flera olika typer av cykelvägar så 
som grusade cykelvägar inom rekreationsområden, bättre skyltning för cyklister och 
fotgängare längs redan befintliga vägar, markeringar i gatan som avskiljer cyklisterna 
från biltrafikanterna samt sammankoppling av tätorterna.  
16Bil Sweden. (2009)

Danska vägen
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Samhällsplanering
Samhällsplaneringen spelar stor roll för hur energiförsörjningen i en kommun ser ut och 
utvecklas. Markåtgången för produktion av förnyelsebar energi är betydligt större än mark-
åtgången för produktion av icke förnyelsebar energi. Detta gör att konkurrensen om marken 
och dess användningsområden har ökat. Till exempel är en ofta förbisedd del av energisys-
temet produktionen i jordbruket. Vid all planering bör stor hänsyn tas till odlingsmark så 
att dess produktion inte äventyras. Möjligheten till lokal produktion av förnyelsebar energi 
beror på kommunens förutsättningar samt hur mycket mark som kan tas i anspråk.

Utbyggnadsområden med låg befolkningstäthet är mindre energieffektiva genom att 
de delar upp människors bostäder från de platser där de arbetar, handlar, har fritids-
aktiviteter och utbildningar. Detta gör att invånarna måste använda bilen för att ta sig 
till de olika platserna. En högre befolkningstäthet i olika områden innebär även bättre 
möjligheter för till exempel fjärrvärmeförsörjning och därigenom möjligheten att ut-
nyttja spillvärme från olika verksamheter. Stora fjärrvärmeledningar bör planeras in i 
områden med hög värmetäthet. Att ta hänsyn till energifrågorna i översikts- och detalj-
planeringen är därför av stor vikt för att få en hållbar energiförsörjning.

Att ha möjlighet att ställa villkor om förnyelsebara energikällor, passivhus och låga el- 
och uppvärmningsbehov vid nyproduktion, i exploateringsavtal eller markanvändnings-
avtal är en absolut fördel. Problemet i Gislaved har varit att kommunen inte haft det 
trycket på nyproduktion av bostäder att vi kunnat ställa dessa krav hos byggherrarna. Ge-
nom plan och bygglagen kan man till viss del få in energifrågorna genom att till exempel 
ställa krav på utformningen av bebyggelsen och på så vis bestämma om byggnaden ska 
vara ett en- eller flerbostadshus. Det går att styra var inom en tomt byggnaden ska pla-
ceras och på det viset påverka behovet av uppvärmning. Beslut om att träd/buskar måste 
planteras som vindskydd eller förbjuda plantering av skuggande vegetation kan också 
finnas. Dessa med flera åtgärder underlättar för kommunen att få in energiplaneringen 
och reglera energisystemen så att de blir mer flexibla i områden som ska exploateras17.  
Enligt nya plan- och bygglagen får kommunerna möjligheten att ställa mer tekniska krav 
på byggnationer så att hänsyn kan tas till energistrategier och miljökvalitetsmål. Riktlin-
jer inom detta område saknades dock när denna strategi togs fram.

Driftsäkerhet/energiförsörjning 
I och med att de fossila bränslena håller 
på att fasas ut måste den mängd energi 
som kommer från dessa bränslen ersättas. 
Genom flera av de förnyelsebara energi-
källorna, så som vind- och vattenkraften, 
produceras el. På grund av skiftet i ener-
giproduktionen kommer elen att ersätta en 
del av den energi som de fossila bränslena 
tidigare stod för. Inom till exempel trans-
portsektorn finns flera olika bränslelös-
ningar. En av lösningarna på bränsleproblemet är framtagandet av elbilar. Resultatet 
som blir om elbilen slår igenom är att elanvändningen kommer att öka. Det är därför 
viktigt att undersöka om elnäten klarar en ökad eldistribution så att det inte blir många 
och kostsamma avbrott. I Gislaved finns en hel del känslig industri och andra verksam-
heter där det är viktigt att elkvaliteten hålls på en jämn och stabil nivå.

17Boverket. Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan. (2010)

Gastankning i Mossarp
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Om en störning i elproduktionen in-
träffar och elbehovet inte kan tillgodo-
ses uppstår en elbristsituation. Inträf-
far detta kan Svenska Kraftnät som 
en sista krishanteringsåtgärd koppla 
bort delar av elnätet och på detta sätt 
minska förbrukningen. Detta skyddar 
elnätet från att kollapsa men gör sam-
tidigt att flera stora områden blir utan 
el, vilket kan få stora konsekvenser för 
verksamheter som är känsliga för el-
avbrott.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och införa ett system kallat Styrel. 
Systemet innebär att det går att styra elen på lokal nivå till de verksamheter som är 
prioriterade. De stora stamnäten ägs av Svenska Kraftnät, så i dagsläget kan kom-
munen inte styra vilken verksamhet som blir bortkopplad och därmed blir utan el vid 
en elbristsituation. Detta kommer att ändras i och med att Styrel införs. Styrel bygger 
på att länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag samt flera myndigheter identifierar och 
planerar för hur samhällsviktiga aktörer och funktioner ska kunna prioriteras vid en 
kortvarig elbristsituation genom att som en sista åtgärd koppla bort elabonnenter som 
inte är prioriterade. Länsstyrelsen beslutar slutligen om vilka kunder som ska priori-
teras. Regeringen har beslutat att Styrel ska genomföras i hela landet och införas från 
första januari 2012.

Det är också viktigt att undersöka och se till att produktion och distribution av gas och 
fjärrvärme kan säkerställas med en hög leveranskvalitet och säkerhet. När det gäller 
gasnätet finns vissa processindustrier som är beroende av kontinuerlig tillförsel av gas. 
Fordon kräver gas för sin drift och fastigheter kräver gas för uppvärmning och tapp-
varmvatten. Vid längre elavbrott kan man inte räkna med att detta system fungerar.

För fjärrvärmen är det viktigt att utreda reservkapacitet av el för värmeproduktion och 
distribution. Kan man sörja för att produktionsanläggningar med dess distributions-
pumpar kan försörjas via reservkraftverk kan fjärrvärmen förse många fastigheter med 
värme även vi långa elavbrott trots att förbrukarna inte har någon el. Detta samband har 
påvisats i samhället Lagan som i samband med stormen Gudrun var utan el några dagar 
men där fjärrvärmesystemet ändå försåg kunderna med värme. Tillgång och åtkomlig-
het av bränsle måste också säkerställas.

Gislaved Energi
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5. Analysscenario

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljömål som beskriver det tillstånd för miljön 
som är hållbart på lång sikt. Man talar om generationsperspektiv eftersom ambitionen är 
att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation, alltså fram till år 2020.

Arbetet med miljömålen på kommunal nivå flyter ihop med kommunens klimatarbete 
och är samtidigt ihopkopplat med energianvändningen. Eftersom en av de största käl-
lorna till luftföroreningarna är trafiksituationen arbetas det mycket med att effektivisera 
gods- samt persontransporter och förändra människors resebeteende. Den andra stora 
källan är energianvändningen. Här arbetas det med utbyggnad av förnyelsebar energi, 
energieffektivisering och rådgivning.

Kommunen minskade sina koldioxidutsläpp med 17 procent från år 
1990 till år 2004. Den största anledningen till minskningen är om-
ställningen från olja till biobränsle och gas inom både industrin, 
hushållssektorn samt den offentliga förvaltningen. Gislaveds kom-
mun klarar av att minska energiberoendet utifrån, genom att både 
effektivisera samt minska energianvändningen och genom att öka 
produktionen av lokalt framställd energi. Målet till år 2020 är att 
minska energianvändningen med 138 GWh. Av den använda energin 
ska cirka 250 GWh vara lokalt producerad förnyelsebar energi.

Mat, resor och övrig konsumtion är den absolut största bidragande 
faktorn till den ökande energianvändningen i världen. Desto mer 
mänskligheten konsumerar desto mer resurser och energi går åt till 
både framställning av produkterna och sedan till återvinning och om-
händertagande av restprodukterna. Därför är det extra viktigt att välja 
produkter där hänsyn till miljön har tagits under hela produktens livscykel. Det finns flera 
olika miljömärkningar på produkter som ställer krav på den energimängd som får gå åt vid 
framställningen av produkten, som ställer krav på att produkten ska vara energisnål under 
sin livsperiod samt att återvinningen av produkten görs på ett resurssnålt och miljövänligt 
sätt. De utsläpp som blir utav produktionen av varor och produkter som importeras syns 
inte här utan visas i stället i det land eller på den plats där varorna tillverkats. Detta gör att 
vi får en skev bild av hur våra utsläpp och energianvändning egentligen ser ut. Inom båda 
områdena är dessa siffror i själva verket betydligt högre än vad som syns här.

I figur tre syns tydligt hur de olika energislagens användning har förändrats över tiden. 
Elanvändningen ökade kraftigt från 1990 och har sedan legat ganska högt, även om 
en viss nedgång har börjat synas. Dessa förändringar beror naturligtvis till stor del på 
förändringar som sker inom näringslivet i kommunen.

Fjärrvärmeanvändningen kom igång under 2000 och har sedan dess sakta ökat. Nu 
kommer fjärrvärmen att öka kraftigt i och med att satsningar görs inom detta område.

Bensinanvändningen har sakta minskat från 90-talet medan dieselanvändningen har 
ökat. Att dieselanvändningen gått upp beror mycket på att fler bilar idag går på diesel. 
Att ökningen av dieselanvändningen är så stor just under de senaste åren beror förmod-
ligen på att vi ser effekterna av stormarna Per och Gudrun då stora mängder skog blåste 
ner. Detta är något som även avspeglar sig i koldioxidutsläppen, som visas i figur fyra 



Energistrategi 2011 - 2020 21

I figur fyra nedan ser vi hur energianvändningen påverkar koldioxidutsläppen. Kom-
munen har arbetat mycket med att minska sina koldioxidutsläpp vilket syns på siffrorna 
från år 2000. Ett nollalternativ är framtaget där vi ser på vilka nivåer koldioxidutsläp-
pen hade varit år 2020 om vi inte hade gjort några försök att minska utsläppen sedan år 
2007. Diagrammet visar även hur långt vi har kvar att jobba innan vi når målet som är 
satt för koldioxidutsläppen år 2020.

Figur 3: Slutanvändning i MWh uppdelat per bränsle. SCB kommunala energibalanser. 
Gislaved Energi & Eon.

nedan, där de viker från den neråtgående trenden och istället visar på en ökning. Även 
oljan visar en tydligt neråtgående trend. Inom den kommunala organisationen finns det 
inte mycket olja kvar, enbart cirka två procent som används till uppvärmning. Målet är 
att oljeanvändningar i den kommunala organisationen ska vara borta år 2020.

Figur 4: CO2
 utsläpp i ton i kommunen.

1990 2004 2007 Mål år 2020 Nollalternativ år 2020
CO2 utsläpp 135305 122995 143186 75771 174625
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6. Miljöbedömning

Enligt miljöbalken krävs en miljöbedömning för planer och program som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Anledningen till att en miljöbedömning görs är för 
att främja en hållbar utveckling genom att integrera miljöaspekterna i planen eller pro-
grammet.

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som syftar till att de stora miljöproblemen i Sverige 
ska vara lösta år 2020. Målen beskriver det tillstånd för miljön som är hållbart på lång 
sikt. Av de 16 miljömålen är sex stycken direkt kopplade till energianvändningen, men 
de flesta av målen påverkas på något sätt av vår energianvändning idag eller hur vi 
planerar att bygga ut och använda oss av den förnyelsebara energin.

Nästan all energianvändning/-produktion ger ut-
släpp som påverkar miljön. Ökande utsläpp av 
växthusgaser så som metan, koldioxid och dik-
väveoxid från förbränningen av fossila bränslen 
inklusive transporter och jordbruk gör att växt-
huseffekten på jorden ökar.

Ett av de allvarligaste hälsoproblemen i svenska 
tätorter är luftföroreningen. De skapar hälsopro-
blem som allergier och lungsjukdomar men även 
skador på hus, byggnader och minnesmärken.

Mark och vatten försuras genom utsläpp av främst svaveldioxid från förbränning av kol 
och olja. Svavelsyran tränger bort näring ur marken och sänker pH värdet vilket gör att 
känsligare växter slås ut och att tillväxten hos skog och växter minskar. Även sjöar och 
vattendrag drabbas av försurningen. Vattnen tillförs aluminiumjoner som frigjorts från 
de omgivande markerna. Detta skadar fiskebeståndet.

Nedfallet av kväve orsakar övergödning, vilket så småningom leder till att ekosystemet 
utarmas. Övergödningen kan även leda till att grundvattnet blir förorenat. När kväve 
läcker ut och hamnar i grundvattnet leder det till att halterna av kväve i form av nitrat 
ökar i många brunnar. Förhöjda halter av nitrat i vattnet blir en hälsorisk för människor 
som har egen brunn, då ämnet medför att blodets syreupptagning minskar. Dessutom 
kan nitrat omvandlas till cancerframkallande substanser i kroppen. I haven har över-
gödning successivt orsakat problem med igenvuxna vikar. Produktionen av plankton 
kan bli alltför riklig och leda till algblomning. Vattnet får då en besvärande lukt eller 
smak och kan bli giftigt. Övergödning leder ofta till syrebrist i vattnet, vilket slår ut 
bottendjuren och i en del fall även fisken. Kraftig övergödning av vatten leder till att 
antalet växt- och djurarter i vattnet minskar.

De åtgärder som Gislaveds kommun arbetar med för att ställa om sin energianvändning 
ger både positiva och negativa miljöeffekter. De positiva effekterna kommer utav att 
Gislaveds kommun arbetar med att ställa om energiproduktionen från fossila bräns-
len till en mer hållbar energiproduktion som grundar sig i förnyelsebara energikäl-
lor. Denna omställning kommer naturligtvis att bidra till att utsläppen av koldioxid, 
svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, ozon och andra miljöförstörande ämnen minskar. 
Detta bidrar till att nå miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 
försurning och ingen övergödning.
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Men även de förnyelsebara energislagen ställer till problem. Vattenkraften ger inga 
utsläpp som påverkar växthuseffekten eller luftkvaliteten, men en lokal miljöpåverkan 
uppstår där vattenkraften byggs. Detta eftersom de dammar som upprättas orsakar en 
förändring för floran och faunan i området samtidigt som dammen utgör ett vandrings-
hinder för fiskarter och andra organismer. Att upprätta nya dammar är inte längre aktu-
ellt, det handlar istället om att ta tillvara och förbättra de dammar som redan finns.

Även vindkraften orsakar vissa miljöproblem i form av buller och det faktum att den 
avviker mot den naturliga miljön. Dessutom orsakar de ett hinder för fågellivet.

En ökad användning av biobränslen ger miljökonsekvenser i två led. Först genom det 
ökade uttaget av skogsmaterial från skogen som kan leda till problem med utarmad 
mark och förluster av biologisk mångfald. Förr lämnades grenar, ris (så kallat GROT) 

och stubbar kvar när skog avverkats och genom dessa 
återfördes näring till skogen. Men genom ökningen 
av biobränsleanvändningen tas även detta bort och 
med det näringen. För att minska denna påverkan 
lämnas ris och dylikt kvar till dess att de barrat av. 
På så vis blir grenarna mer lätthanterliga samtidigt 
som en del av näringen lämnas kvar i skogen i form 
av barren. Ett ökat uttag av skogsbränslen kan leda 
till svårigheter att uppnå miljömålet levande skogar

Användningen av biobränslen i form av småskalig 
vedeldning har i sin tur blivit ett problem efterhand som det blivit allt vanligare med 
kakelugn, vedpanna eller braskamin. Görs inte eldningen på rätt sätt kan det bli ett pro-
blem för hälsan då hälsofarliga ämnen, som ger negativa effekter på andningsvägarna 
och ökar risken för bland annat lungcancer, bildas. Eldas biobränslen i en anläggning 
med kontrollerad förbränning och effektiv rökgasrening är de en mycket bra energi-
källa ur miljösynpunkt. Även om vedeldningen görs på rätt sätt kan det vara ett pro-
blem i tätbebyggda områden då röken stör grannar. Dessutom bildas alltid kväveoxider, 
flyktiga kolväten och partiklar när biobränslen förbränns. Detta leder i sin tur till att 
försvåra möjligheterna att uppnå miljömålet frisk luft.

Förutom arbetet med att få fram bra och förnyelsebar energi för uppvärmning och 
transporter arbetar kommunen även med att minska energianvändandet genom att en-
ergieffektivisera. Genom en minskning och effektivare energianvändning minskar även 
miljöproblemen.

Människors hälsa kommer att förbättras i och med att förbränningen av de fossila bräns-
lena minskar och med dem utsläppen av luftföroreningarna som är kopplade till denna 
förbränning. Kommunens satsningar på att utveckla gång- och cykelvägarna kommer 
även de att leda till förbättrad hälsa hos invånarna. Kommuninvånarnas möjlighet att 
ta sig fram med cykel eller till fots ökar och i och med det minskar bilberoendet och 
därmed utsläppen och bullret från trafiken. Den ökade möjligheten till rörlighet leder 
även till ökad motion och därmed till förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det 
sociala umgänget förbättras också då gång- och cykelvägar ger bra framkomlighet till 
mötesplatser och grönområden.
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I samband med att de nya projekten för en mer hållbar energiproduktion startas upp 
ska mer detaljerade miljökonsekvensbedömningar utföras. Dessa bedömningar kom-
mer att innehålla mer exakta uppgifter om miljövinster i form av till exempel minskade 
utsläppsmängder, energihushållningsvinster med mera. Även eventuella negativa ef-
fekter kommer då att redovisas mer ingående.

Som miljöbedömningen visar orsakar även förnyelsebara energikällor miljöproblem. 
Men dessa problem är betydligt mindre än de problem som vi idag har och i framtiden 
kommer att få om vi fortsätter att använda fossila bränslen i lika stor utsträckning som 
vi gör idag. Om miljöhänsyn tas i användandet av de förnyelsebara energikällorna kan 
dessa utnyttjas på ett hållbart sätt utan allt för stora ingrepp i naturen.
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7. Uppföljning

En plan med tidssatta åtgärder som löper över tre år har tagits fram i samband med 
energistrategin. Åtgärderna syftar till att minska och effektivisera energianvändningen 
samt att främja produktionen av förnyelsebar energi. Till varje åtgärd har minst en 
nämnd pekats ut som ansvarig eller ett bolag tagit på sig ansvaret för åtgärden. Det är 
varje nämnd/bolags ansvar att genomföra och redovisa arbetet med åtgärderna. Re-
dovisningen ska årligen genomföras och inlämnas till kommunstyrelsen för det årliga 
bokslutet. Den årliga redovisningen ska kunna ge underlag till att formulera nya mål 
och åtgärder. Uppföljningen av åtgärderna och vilket resultat de fått i kommunen som 
geografiskt område kommer bland annat att ske med hjälp av den energistatistik som 
SCB tillhandahåller.

Det är viktigt att energistrategin blir ett levande och inarbetat dokument. Därför bör en-
ergistrategin årligen följas upp tillsammans med kommunens övriga miljömål i miljö-
bokslutet. Dessutom bör åtgärdsplanen revideras vart tredje år i samband med mål- och 
budgetprocessen. På så sätt skapas ett kontinuerligt klimatarbete som ger utrymme för 
utveckling och förbättring. Vissa åtgärder i planen genomförs och nya åtgärder arbetas 
fram.

Gislaved tog 2008 fram en klimatstrategi och en åtgärdsplan vars syfte var att minska 
utsläppen. Klimatstrategins åtgärdsplan går ut år 2011 men istället för att upprätta en 
ny åtgärdsplan för klimatstrategin kommer den att slås ihop med energistrategins åt-
gärdsplan. I fortsättningen ska det alltså inte vara två separata åtgärdsplaner utan en 
sammanvävd energi- och klimatåtgärdsplan.

Solenergi vid Gislaved Energi
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Terminologi

• Fastkubikmeter (m3f): Det är ett mått på den verkliga vedvolymen hos ett fällt träd. 
Man räknar bort toppen av trädet, kvistarna och annat spill. Man räknar även bort luft 
på staplat virke. Måttet används för massaved.

• Skogskubikmeter (m3sk): Är ett mått på stående skog med vilket avses all stamved 
ovanför stubben.

• m3fpb: kubikmeter fast mått på bark

• m3fub: kubikmeter fast mått under bark

• GROT: Grenar och toppar

Omräkningstabeller 
Prefix

Biobränsle – energi
Avsedd för överslagsberäkningar:

• 1 m3sk i slutavverkning ger GROT med 0,95–1,2 MWh20

• Biogasens energivärde varierar mellan 4,5 och 8,5 kWh/Nm3.21

18Skogsstyrelsen. Skogsstatistisk årsbok. (2002) 
19http://www.skogssverige.se
20Lagringshandbok för trädbränslen. Päivi Lehtikangas
21Svenska Biogasföreningen. Biogas - Förnybar energi från organiskt avfall. (2004)

1 kWh 1 000 W under en timme
1 MWh 1 000 000 Wh eller 1 000 kWh
1 GWh 1 000 000 000 Wh eller 1 000 000 kWh
1 TWh 1 000 000 000 000 Wh eller 1 000 000 000 kWh

Från Till MWh
Gcal 1,66
toe 11,63
m3f 2,1
m3s 0,94
Ton torv 2,46
Ton pellets 5,15

Från m3sk m3fpb m3fub
m3sk - 0,95 0,84
m3fpb 1,05 - 0,88
m3fub 1,20 1,14 -

18

19
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