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Förkortningar och förklaringar 

GWh (Gigawattimme): Måttenhet för energi. 1 GWh =1 000 MWh 

MWh (Megawattimme): Måttenhet för energi. 1 MWh =1 000 kWh 

KWh (Kilowattimme): Måttenhet för energi. 1 kWh =1 000 Wh 

kV (kilovolt): Måttenhet som används vid högspänningskablar  

Borgmästaravtalet för både energi och klimat:  Kallas för ”världens största urbana          

klimat- och energiinitiativ” och samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt 

har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom deras territorium. Nya avtalspar-

ter, så som Lessebo kommun, förbinder sig nu att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % 

fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimat-

förändringar. 

De globala målen och Agenda 2030: Syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 

de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flick-

or samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är 

integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling som är den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

Ekologisk mat: I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och synte-

tiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till 

största delen odlat på den egna gården. Det är viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp 

för sina naturliga beteenden. Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor för-

siktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas. 

Man får inte använda genetiskt modifierade organismer. Bestrålning är inte heller tillåten.  

EU: Europeiska Unionen. 

FN: Förenta Nationerna. 

Giftfri Förskola: Startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet med projektet är att 

minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. Det uppnås  genom att kartlägga 

vilka källor till farliga ämnen som finns på förskolorna, att informera föräldrar, personal och po-

litiker, samt att byta ut de produkter som innehåller farliga ämnen.  

HVO (Hydrogenated vegetable oils): HVO är en syntetisk diesel som framställs genom 

hydrering av växt och djurfetter. HVO är 100 % förnybart.  

LCC beräkning: Life Cycle Cost eller Livscykelkostnad. Livscykelkostnaden är totalkostna-

den för en utrustning under hela dess livslängd. Livscykelkostnaden inkluderar således både 

investeringskostnader samt drift- och underhållskostnader.   

MB 2:7: Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 7 §.  

SCB: Statistiska centralbyrån. 
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Del 1, Energiplan 
 

1.1 Inledning 
Enligt ”Lag (1977:439) om kommunal energiplanering”, ska varje svensk kom-

mun ha en gällande energiplan som omfattar tillförsel, distribution och an-

vändning av energi. Syftet med lagen från början var att den skulle vara ett 

verktyg i omställningen från 1970-talets oljeberoende och för energieffektivise-

ring. Lagen kom till långt innan energimarknaden avreglerades och kommuner 

hade större rådighet över energitillförseln.  

 

Energiplanen avser Lessebo kommun som geografiskt område. Inom en del 

områden har dock den kommunala förvaltningen endast begränsad rådighet 

över energianvändningen. I dessa fall ska energiplanens innehåll ses som kom-

munens viljeinriktning. Viktigt är att  sträva mot samverkan med industri och 

medborgare. Detta är extra viktigt i och med att Lessebo kommun år 2015 un-

dertecknade det nya integrerade Borgmästaravtalet för energi och klimat.  

 

Idag är energiplaneringens roll annorlunda. Kommuner har en viktig strategisk 

roll i många utvecklingsfrågor. Förutom att kommuner pekats ut som viktiga 

aktörer i arbetet med att minska klimatpåverkan, har man också ansvar för be-

byggelse- och infrastrukturplanering och avfallshantering. Energiplanen kan 

därför dels fungera som ett internt styrdokument för kommunens egen energi-

användning och agerande kring energifrågor, men den kanske största poten-

tialen finns i möjligheten att använda energiplaneringen som ett verktyg för att 

kraftsamla kring  angelägna lokala energifrågor tillsammans med industri och 

medborgare.  

 

1.2 Sammanfattning 

Lessebo kommuns nuvarande energiplan antogs 2004 och är i stort sett inaktu-

ell. Stora förändringar av det lokala energisystemet har skett. Energiplanen be-

skriver tillförsel och användning av energi i kommunen, mål och övergripande 

strategier för energiområdet.  

 

Energitillförseln till Lessebo kommun år 2014, var ca 400 GWh. Energitillförseln 

år 2002, var ca 300 GWh. Ca 60 % av energitillförseln kommer från förnybara 

energikällor. Utvecklingen visar att de förnybara bränslena ökar i tillförsel. Mel-

lan åren 2002 och 2014 har fjärrvärmeutbyggnad skett i alla fyra tätorter.   
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I Lessebo kommun används ca 54 % av energin inom industrin, ca 22 % inom 

hushållen, ca 13 % inom transportsektorn, ca 5 % inom offentlig verksamhet, 

ca 5 % inom övriga tjänster samt ca 1 % inom jord– och skogsbruk samt fiske.  

 

 

Uppdraget för kommunen är ett resultat av en rad olika fördrag, överenskom-

melser och avtal på såväl internationell som nationell och global nivå. I detta 

kapitel presenteras en sammanfattning av några av de viktigaste målen som 

finns på de olika nivåerna.  

 

 

1.3.1 De globala hållbarhetsmålen  

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala hållbarhetsmål, 

vilka i sin tur har 169 delmål, den så kallade Agenda 2030. För första gången 

har vi nu globala mål som ska genomföras i FN:s samtliga medlemsländer oav-

sett deras ekonomiska förutsättningar.   

I december 2015, vid klimatmötet COP21 i Paris, enades världens länder om ett 

nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det nya avtalet ska börja gälla 

senast år 2020, och  innebär att världens länder nu har en gemensam plan för 

att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökning-

en ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den 

till 1,5 grader. Texten säger också att länderna successivt ska skärpa sina åta-

ganden.  

 

1.3.2 EU:s miljömål  

EU har satt målet att minska utsläppen med 40 % fram till 2030 jämfört med 

1990 års nivåer. EU är en av parterna till det nya klimatavtalet. Flera av EU:s 

mål kom med i avtalet, till exempel att avtalet ska vara rättsligt bindande, att 

det ska följas upp vart femte år samt att alla länder öppet ska redovisa 

vilka resultat de når.  

 

1.3.3 Nationella miljömål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökva-

litetsmål, där begränsad klimatpåverkan är ett av målen, och tjugofyra etapp-

mål.  Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som 

behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generat-

ionsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.  

 

 

 

1.3 Bakgrund 
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Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbe-

tet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en 

fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod till regeringen.   

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera mil-

jökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sät-

tas in.  

 

1.3.4 Lessebo kommuns hållbarhetsmål  

Under 2015 och 2016 tog kommunstyrelsen två viktiga beslut på energi– och 

klimatområdet. År 2016 började med att kommunstyrelsen den 12 januari be-

slutade att kommunen endast ska köpa in/leasa bilar som kan drivs med förny-

bart bränsle. Målet är att kommunen som organisation ska ha en helt fossilfri 

fordonsflotta till år 2020. 

Den 30 november 2015, beslutade kommunstyrelsen att underteckna det nya 

integrerade Borgmästaravtalet för energi och klimat (The new integrated      

covenant of mayors for climate and energy). Genom avtalet åtar kommunen 

sig att minska koldioxidutsläppen med  40 %  till 2030, med basår 1990. Les-

sebo kommun kommer att använda sig av 2002 som basår, detta på grund av 

att det statistiska underlaget är mer tillförlitligt för år 2002 än för 1990.  

 

Som undertecknare av Borgmästaravtalet åtar sig Lessebo kommun att ta fram 

en så kallad SECAP (Sustainable Energy Climat Action Plan) med åtgärder, samt 

göra uppföljningar av energianvändning och koldioxidutsläpp. Vi måste även 

öka resiliensen mot klimatförändringarna, vilket innebär att samhället ska kli-

matanpassas. Inom ramen för Borgmästaravtalet ska kommunen också sätta 

upp ett klimatmål till år 2030. Dessutom har kommunen antagit en ny vision 

under 2016, där hållbarhet står i fokus. 

 Enligt den nya visionen ska Lessebo kommun vara en fossilfri kom-

mun år 2040.  

 Lessebo kommuns  åtagande enligt Borgmästaravtalet är att Lessebo 

kommun ska inom ramen för Borgmästaravtalet, minska de fos-

sila koldioxidutsläppen med  62 %  mellan åren 2002 och 2030.  

Ovanstående vision och mål ska uppnås genom ett systematiskt arbete, som 

kommer utgå från tre strategier, åtta delmål samt 27 olika åtgärder. Samtliga 

mål beskrivs senare i dokumentet under ”Del 2, Från vision till handling”.  
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De tre strategierna och dess åtta delmål är följande: 

  Effektiv energianvändning och omställning till förnybart 

-  Öka resurseffektiviteten i fjärrvärmen. 

-  Främja och underlätta småskalig produktion av förnybar el. 

-  Energieffektivisera kommunkoncernens fastighetsbestånd.  

-  Energieffektivisering inom industrin. 

  

  Minska klimatbelastningen från resor och transporter 

-  Prioritera och satsa på gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 

-  Verka för en mer energieffektiv fordonspark och främja användningen av 

förnyelsebara bränslen samt minska klimatpåverkan från godshantering.  

  

  Minska klimatbelastningen från kommunens  mat– och                     

avfallshantering 

- Minska klimatpåverkan av mat från kommunens verksamheter. 

- Förebygga avfall samt främja återvinning och återanvändning.  

 

 

1.4 Nulägesbeskrivning 

 

Lessebo kommun är idag sammankopplat med det regionala elnätet genom 

fyra inmatningspunkter, vilka är Nybro, Alvesta, Sävsjöström och Emmaboda. 

Detta medför redundans i systemet, vilket innebär att vårt elnät är mindre sår-

bart.  Kommunens stationer är följande:  

Lessebo Västra, som matas dels från Nybro och dels från Alvesta. Detta 

innebär att, om den ena vägen faller bort matas det direkt från andra hållet, 

inget strömavbrott uppstår. Lessebo Västra matar i sin tur Lessebo Östra, Les-

sebo bruk, Hovmantorp och Kosta.  

Lessebo Östra kan reservmatas från Sävsjöström. Lessebo Östra förser 

Lessebo samhälle med omnejd. 

Hovmantorp kan reservmatas från Alvesta via Åryd. Hovmantorpsstat-

ionen förser Hovmantorp samhälle med omnejd. 

Kosta kan reservmatas från Sävsjöström. Kostastationen förser Kosta 

samhälle med omnejd. 

Skruv matas från Emmaboda via en ny jodkabel. Skruvstationen kan re-

servmatas från Lessebo Östra. Stationen förser Skruv samhälle med omnejd. 

Samtliga 50 kV– ledningar som förser stationerna inom Lessebo kommun med 

el, förutom sträckan Sävsjöström—Kosta, är trädsäkra. Trädsäker innebär att 

ledningarna har ca 40 meter breda gator. 
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Inom Lessebo kommun finns ca 26,5 mil 10 kV-ledningar. Av dessa är 21,7 mil 

nedgrävdkabel, endast 4,8 mil är oisolerad luftledning.  

I skrivandets stund håller Svenska kraftnät på att bygga ut stam– och regionnä-

tet i sydvästra Sverige, detta för att göra nätet mer driftsäkert.  

Kommunen har ledningsnät för fjärrvärme och fiber i samtliga tätorter, vilket 

Lessebo Fjärrvärme AB ansvarar för. Nätägaren för el inom kommunen är 

E.ON.  

 

1.4.1 Geografi och befolkning 

Lessebo kommun ligger i östra delen av Kronobergs län. Kommunen gränsar i 

väster till Växjö kommun, i söder mot Tingsryds kommun och i norr mot Uppvi-

dinge kommun. Mot öster gränsar kommunen mot Emmaboda och Nybro 

kommuner, vilka båda är belägna i  Kalmar län. Kommunen har en yta på        

ca 456 km², vilken består av ca 412 km² landareal och  ca 44 km² inlandsvatten.  

Lessebo är den minsta kommunen i länet med 8 760 invånare (1 januari 2017) 

och består av fyra tätorter, Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Den största 

delen, 88 %,  av invånarna bor i en tätort. Bebyggelsen består till övervägande 

delen av småhus.  

 

1.4.2 Näringsliv och turism  

Kommunens naturresurser av skog , järnmalm och vatten, har historiskt gjort 

det lämpligt för industrier. Både järn, - glas– och pappersbruk samt träindustri 

har varit viktiga näringar i kommunen. Redan 1658 grundades Lessebo järn-

bruk, 1693 började handpappersbruket tillverka papper och 1742 började glas 

produceras på Kosta glasbruk.  Kommunens största företag är Orrefors Kosta 

Boda AB samt Lessebo Paper AB. Dessa två verksamheter förbrukar en stor 

mängd energi tillsammans. I kommunen finns inget företag med över 200 an-

ställda, förutom Lessebo kommun själv, med sina ca 600 tillsvidareanställda. 

De flesta företagen i kommunen har mellan  1-4 anställda.  

Sveaskog är idag en stor mark- och skogsägare i Lessebo kommun, som en 

följd av det stora skogsinnehavet från brukstiden. Kommunen är en del av 

Glasriket, vilken är en del av turistnäringen som erbjuder unika upplevelser ba-

serade på glas, natur och vatten . Årligen har kommunen ca 800 000 besökare. 

Största besöksmålet är Kosta med glasbruk, handelsområde och hotellnäring.  
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1.5 Energianvändningen i kommunen 

Under åren har energisystemet genomgått en stor förändring i Lessebo kom-

mun. Mellan åren 2006 och 2012 byggdes fjärrvärmenätet ut i samtliga fyra 

huvudorter. Genom fjärrvärmeutbyggnaden ersattes en stor mängd fossila 

bränslen med förnybar energi. Fjärrvärmeverken använder flis från regionala 

svenska skogar och spillvärme från Lessebo Paper AB.  

 

1.5.1 Energitillförsel och förbrukning 

Den totala energitillförseln till Lessebo kommun 2014 var 313 GWh, där indu-

strin och  byggsektorn var de största förbrukarna.  Av den totala tillförseln står 

biobränsle för ca 60 % . Även en del av den tillförda elen är från förnybara käl-

lor, exempelvis köper hela kommunkoncernen in el från endast förnybara käl-

lor.  Energitillförseln och förbrukningen redovisas genom Sankey diagram 

längre fram i energiplanen.  

 

1.5.2 Industri, byggverksamhet samt hushåll 

När det gäller industrins tillförsel och användning av förnybara bränslen, skiljer 

sig siffran avsevärt mellan åren 2002 och 2014. Den största orsaken till detta är 

att år 2002 ingår avlutar ifrån Lessebo bruk. Avlutar bildas när träflisen kokas 

till pappersmassa.  Lessebo bruk har upphört med produktion av pappers-

massa, vilket avspeglar sig tydligt i tillförsel- och användningsstatistiken.  Nu-

mera tas spillvärmen från Lessebo bruk tillvara genom att den distribueras ut 

på det kommunala fjärrvärmenätet, vilket visas i diagrammet från 2014.  

En tydlig trend är att industrin byter ut sina fossila bränslen mot något förny-

bart.  hushållens användning av fossila uppvärmningskällor minskat betydligt 

från 2002 till 2014. Många hushåll har ersatt sina oljepannor med värmepum-

par, fjärrvärme och pellets.  

 

1.5.3 Offentlig verksamhet och övriga tjänster 

Dessa sektorer har ökat sin energianvändning sedan 2002. I kategorin offentlig 

verksamhet ingår bland annat offentlig förvaltning, utbildning, sjukvård, vägbe-

lysning, vattenverk, avfallshantering och avloppsrening. I denna sektor har 

kommunen en stor påverkansgrad. Andelen fossilt bränsle har minskat betyd-

ligt. Möjliga åtgärder är att, fortsätta byta ut befintlig gatubelysning mot led, 

ersätta den fossila dieseln mot syntetisk diesel som är tillverkad av 100 % för-

nybara råvaror. Övriga tjänster är exempelvis elförsörjning av kontor och lager. 

Även här har kommunen ett stort inflytande.  
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Statistiken avser den sammanlagda körsträckan för samtliga bilar som använts 

under året. Körsträckan är kopplad till den kommun där ägaren till fordonet 

hör hemma. Detta innebär, med största sannolikhet, att hela körsträckan inte 

har körts inom Lessebo kommun. Detsamma gäller för de personer som pend-

lar in eller kör igenom Lessebo kommun, dessa fordon visas inte i statistiken. 

När det gäller körsträckan ligger Lessebo kommun över den riksgenomsnittliga 

körsträckan.  Detta har sin förklaring i att Kronobergs län är glest bebyggt med 

många mindre tätorter, vilket ger en högre grad av bilberoende.  

Samtliga fordon som varit i trafik under 2015 i Lessebo kommun, körde sam-

manlagt 6 179 703 mil. Här finns en stor potential att spara koldioxid.   

Källa: Statistiken är baserad på SCB:s befolkningsstatistik, Transportstyrelsens vägtrafik-

register samt bilbesiktningens avläsningar.   

1.5.4 Transporter 

En stor utmaning för Lessebo kommun är transportsektorn. Om kommunen 

vill få ner utsläppen måste riktade satsningar mot transportsektorn göras. Ut-

släpp från vägtrafiken påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och 

bildning av marknära ozon. Förutom avgaser, buller och slitagepartiklar som 

påverkar hälsan negativt tas också mycket utrymme i anspråk. Det största tra-

fikflödet i Lessebo kommun finns på riksväg 25, med mycket genomfartstrafik i 

form av lastbilar. Vägen går genom Lessebo tätort vilket ger en försämrad tra-

fiksäkerhet för gående och cyklister. Vägen fungerar också som en livsnerv för 

Lessebo tätort.  

I nedanstående diagram visas den genomsnittliga körsträckan per år med bil 

för Lessebo kommun.  
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Källa: Statistiken är baserad på SCB:s befolkningsstatistik, Transportstyrelsens vägtra-

fikregister samt bilbesiktningens avläsningar.   

När det gäller bensin- och dieselförbrukningen i Lessebo kommun, ligger ben-

sinförbrukningen i stort sett på samma nivå som för riksgenomsnittet. Däre-

mot är dieselförbrukningen  betydligt högre. Detta kan också förklaras med vår 

geografi. Då den genomsnittliga invånaren pendlar till sitt arbete, väljer flerta-

let att köra dieselbil.  

I nedanstående diagram visas den genomsnittliga bensin- och dieselförbruk-

ningen per år för Lessebo kommun.  

Kommunen har påbörjat vissa åtgärder för att få ner de fossila koldioxidutsläp-

pen. Under 2015 påbörjades ett test med en syntetisk HVO diesel. HVO är ett 

förnybart drivmedel som är gjort av 100 % förnybara råvaror. HVO är en synte-

tisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Testet om-

fattar Lessebohus och tekniska förvaltningens fordon (bilar, gräsklippare, trak-

torer och en tung lastbil) som är placerade i Lessebo.  
 

Under 2016 införde kommunen samordnad varutransport för livsmedel. Syftet 

med den samordnade varutransporten är att minska antalet mil som varorna 

behöver transporteras, samt att minska transporterna på respektive mottag-

ningsenhet.    
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Del 2, Från vision till handling 

Detta program har som uppgift att samla och hålla ihop energi, 

klimat - och  miljöfrågorna i kommunen. Syftet är att strategi-

erna ska löpa som en röd tråd genom kommunens styrdoku-

ment,  projekt och processer.  Programmets strategier av-

speglas även i översiktsplanen, för att skapa ett hållbart Les-

sebo.   

De nämnder och bolag som anges som ansvariga ska om-

sätta strategierna i programmet till konkreta åtgärder för sin 

verksamhet och planera in dem i sin ordinarie budget- och 

planeringsprocess. För alla strategier har fler än en nämnd eller 

bolag angetts som ansvarig eftersom strategierna är omfat-

tande i sitt innehåll och många aktörer kan bidra till genom-

förandet. Det är positivt med samarbete mellan flera aktörer 

för att strategierna ska kunna genomföras så effektivt och 

effektfullt som möjligt. Miljö- och energistrategen ansvarar 

för samordning av arbetet med strategierna. 

Som tidigare nämnts har Lessebo kommun antagit en ny vis-

ion samt skrivit under Borgmästaravtalet.  

 Visionen anger att Lessebo kommun ska vara en fossil-

fri kommun år 2040.   

 Åtagandet enligt Borgmästaravtalet är att Lessebo 

kommun ska minska de fossila koldioxidutsläppen 

med  62 % mellan åren 2002 och 2030.  

Ovanstående vision och mål ska uppnås genom ett systematiskt arbete, vilket utgår från tre 

strategier, åtta delmål samt 27 åtgärder.  

 

Strategierna är följande: 
 

Strategi 1: Effektiv energianvändning och omställning till förnybart. 
 

Strategi 2: Minska klimatbelastningen från resor och transporter. 
 

Strategi 3: Minska klimatbelastningen från kommunens mat- och avfallshantering. 
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Strategi 1 
Effektiv energianvändning och  
omställning till förnybart 

 

Inom strategiområde 1, finns följande delmål: 

 

 
Strategi 1, mål 1.  Öka resurseffektiviteten i fjärrvärmen. 

 

Strategi 1, mål 2.  Främja och underlätta småskalig produktion av          

   förnybar el. 

 

Strategi 1, mål 3. Energi– och miljöoptimering av  kommunkoncernens  

    Fastighetsbestånd.  

  

Strategi 1, mål 4. Energieffektivisering inom industrin. 

 

För att minska kommunens klimatpåverkan måste den totala energianvänd-

ningen minska samt att de fossila energikällorna byts ut mot förnybara.  
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Inledning: Lessebo Fjärrvärme ska fortsätta på den inslagna 

vägen att ta tillvara lokala energikällor för uppvärmning. Fjärr-

värme ska vara ett fördelaktigt val vid nybyggnation i tätbe-

byggda områden och ett konkurrenskraftigt alternativ vid konver-

tering.  

 

Fjärrvärmeverken i kommunens orter eldas idag med förnybart 

bränsle, flis från regionala skogar samt spillvärme från Lessebo 

Paper AB. Lessebo Fjärrvärme arbetar aktivt med att öka effekti-

viteten och minska förlusterna i fjärrvärmenätet.  

 

Strategin ska medföra att de fossila bränslena helt fasas ut 

och i den mån ytterligare energikällor måste till för att klara ka-

pacitetsbehoven ska de vara förnybara och så resurseffektiva 

som möjligt. Målet är att samtliga reservpannor ska drivas med  

förnybart drivmedel, så att behovet av fossil spetslast helt tas 

bort. Det är framförallt i Kosta som fossila bränslen används som 

spetslast. En utredning pågår på hur kapaciteten ska kunna bygg-

gas ut och hur de fossila bränslet ska kunna ersättas.   

 

Strategin kan genomföras genom riktade kampanjer till de 

hushåll som ligger utmed kulvertarna så att anslutningarna förtä-

tas. Att få de hushåll som fortfarande eldar med olja att byta till 

fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp, vilket i sin tur 

bidrar till att uppfylla både internationella och nationella mål.   

 

Optimeringar av systemen medför att andelen nätförluster mins-

kar. Den genomsnittliga värmeförlusten har varit ca 30 % mellan 

juni 2015 och juni 2016. Linneuniversitetet håller på att genom-

föra en utredning kring hur värmeförlusterna, i första hand i Les-

sebo samhälle, ska kunna minskas.  

Strategi 1, mål 1  

Öka resurseffektiviteten i fjärrvärmen  

Åtgärder strategi 1, mål 1 

 

Åtgärd 1:  

År 2025 produceras all fjärr-

värme av förnybara energi-

källor och industriell spill-

värme.  

 

Åtgärd 2:  

Antalet fjärrvärmekunder 

ska varje år öka med 1,5 %.  
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Inledning: För att ställa om samhället behövs nya 

energilösningar. För Lessebo kommuns del är storskalig 

vindkraft inte aktuell, då vi inte har några lämpliga utpe-

kade nationella intressen för vindkraft inom vår kommun-

gräns. För vår del måste vi satsa på småskalig produktion, 

då främst av solenergi men det finns även förutsättning 

för vattenkraft.  

Genom att kommunkoncernen satsar på småskaliga pro-

duktionsanläggningar,  bidra dessa till att den totala ande-

len förnybar energi ökar i kommunen. De småskaliga an-

läggningarna är också viktiga som ett pedagogiskt verktyg 

för att inspirera och göra kommuninvånarna mer delaktig 

i klimatomställningen.  

 

Strategin ska medföra att det blir mer enkelt och at-

traktivt för privatpersoner och andra intressenter att in-

stallera småskaliga anläggningar. Under 2017 beslutade 

Plan– och miljönämnden att bygglovsbefria uppsättning 

av solceller och solfångare, just med syftet att underlätta 

processen med att skaffa och installera solenergi. Strate-

gin leder till minskade växthusgasutsläpp genom att ex-

empelvis bidra med förnybar el till elnätet. 

Strategi 1, mål 2 

Främja och underlätta småskalig produktion av förnybar el  

Strategin kan genomföras genom att kommunen själv 

är ett föredöme och installerar småskalig elproduktion i 

sina verksamheter. Exempelvis kan ytor på våra tak, fasa-

der eller andra lämpliga ytor användas för installation av 

solceller.  

 

Kommunen kan också hjälpa till med att sprida informat-

ion och kunskap genom rådgivning om småskalig elpro-

duktion till sina medborgare, samt underlätta de administ-

rativa processerna.   

 

   

Åtgärder strategi 1, mål 2 

 

Åtgärd 3:  

Tillsammans med närings-

livsenheten och energi- och 

klimatrådgivningen stödja 

och driva fram satsningar på 

småskalig förnybar elpro-

duktion hos kommunens 

företag.  

 

Åtgärd 4: 

Att kommunkoncernen sat-

sar på förnybar elprodukt-

ion. 
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Strategi 1, mål 3 

Energi– och miljöoptimering av  kommunkoncernens fastighetsbestånd  

Åtgärder strategi 1,  mål 3 
 

Åtgärd 5: 

Målet för energianvändningen 

för kommunens fastigheter i 

redan befintliga hus, är att el-

förbrukningen ska vara under 

64 kWh/m² och förbrukningen 

för uppvärmning ska vara un-

der 128 kWh/m² till 2020.  
 

Åtgärd 6: 

Målet för energianvändningen 

för Lessebohus AB:s fastighet-

er i redan befintliga hus är att 

elförbrukningen ska vara un-

der 21 kWh/m² och förbruk-

ningen för uppvärmning ska 

vara under 160 kWh/m² till 

2020.  

Åtgärd 7: 

År 2030 ska samtliga kom-

munägda fastigheter värmas 

upp med bränslen som är för-

nybara.  
 

Åtgärd 8: 

Löpande installera närvaro-

styrd belysning  samt  ventilat-

ion i kommunkoncernens fas-

tigheter.  
 

Åtgärd 9: 

Att Lessebohus installerar indi-

viduell mätning och debitering 

av både el och vatten i sina lä-

genheter.   
 

Åtgärd 10: 

Att kommunkoncernen tilläm-

par metoden för LCC beräk-

ningar vid investeringar.  
 

Åtgärd 11  

Ta fram en handlingsplan för  

hur en giftfri förskola ska upp-

nås i kommunen.   

Inledning: Lessebo kommunkoncern ska arbeta aktivt för att 

samtliga fastigheter ska bli mer energieffektiva. När det gäller 

skolor och förskolor, ska även hänsyn tas till innehållet i materi-

alet vid underhåll och nybyggnation.  

 

Strategin ska medföra att kommunen, vid ny- och ombygg-

nation prioriterar det material som har låg inbyggd klimatpåver-

kan, som ger lång hållbarhet och som har bra förutsättning för 

att återvinnas. Vid ny– och ombyggnation av skolor och förskolor 

ska särskilt beaktande göras vid val av material. 

 

Energianvändningen i befintliga fastigheter ska effektiviseras ge-

nom driftoptimering och renovering. De energieffektiviseringsåt-

gärder som bedöms som tekniskt och ekonomiskt rimliga (MB 

2:7) ska genomföras. Satsningar på behovsstyrd belysning och 

ventilation, smarta vatten- samt värmelösningar bör göras.  

 

Strategin kan genomföras genom att skapa incitament för 

de boende i koncernens flerbostadshus att spara på resurserna. 

Detta kan exempelvis ske genom att individuell mätning och de-

bitering införs av vatten och el.  

 

Vidare behövs tuffa krav vid upphandling när det gäller energi-

effektivitet och materialval, vid nybyggnation och renovering. Vi 

ska ta fram gemensamma kalkylförutsättningar (de förutsätt-

ningar som man använder när man beräknar lönsamheten i en 

investering, exempel är kalkylränta, avkastningskrav och avskriv-

ningstid) som möjliggör långsiktiga investeringar genom att ta 

hänsyn till byggnadens livscykel och projektens klimat- och sam-

hällsnytta för kommunkoncernen. Vidare ska hänsyn tas till ener-

giåtgång per kvadratmeter likaväl som hur effektivt vi använder 

ytan. Vi bör underlätta och prioritera finansiering av energieffek-

tiviseringsåtgärder samt verka för acceptans för långsiktiga vinst-

kalkyler vid investeringar. Kommunen ska också använda sig av 

så kallade ”gröna lån” för kommande investeringar. Detta är sär-

skilda lån som Kommuninvest tillhandahåller endast till  hållbara 

investeringar.  
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Inledning: Industrin har en viktig roll i att utveckla och ta 

fram ny teknik och nya produkter som minskar klimatpåverkan lo-

kalt och globalt. Samtidigt står industrin med sina processer, loka-

ler och råvaruförbrukning för en stor del av växthusgasutsläppen. 

För att minska den negativa klimatpåverkan behöver alla delar bli 

mer resurs- och energieffektiva.   

 

Strategin innebär att vi, genom att skapa plattformar för kunskap 

om energieffektivisering, bidrar till att företagen får god kännedom 

om den egna energianvändningen, så att de mest effektiva åtgär-

derna kan identifieras och genomföras. Kunskapen om tillgänglig 

och ny teknik inom olika branscher ska öka liksom kunskapen 

om alternativa material eller råvaror som har mindre klimatpåver-

kan. 

 

Strategin kan genomföras genom samarbete mellan närings-

livsenheten och klimat- och energirådgivningen. Genom träffar och 

nätverk skapas plattformar för kunskapsutbyte och kommunikat-

ion.  

 

Strategin bidrar till minskad energianvändning inom industrin 

och en mer resurseffektiv användning av råvaror. Förutom att 

minska sin klimatpåverkan har industrin även möjligheten att 

minska kostnader för el och värme och på så sätt säkrar de sin 

verksamhet för framtiden. 

 

Åtgärder strategi 1, mål 4 

 

Åtgärd 12:  

Tillsammans med närings-

livsenheten och energi- och 

klimatrådgivningen, stödja 

och driva fram satsningar på 

energieffektivisering hos 

kommunens företag.  

 

Strategi 1, mål 4  

Energieffektivisering inom industrin. 
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Strategi 2  
Minskad klimatbelastning från    
resor och transporter  

Lessebo kommun är beläget i Kronoberg, som är ett glest bebyggt län med 

många mindre tätorter. Detta gör att bilberoendet är högt i länet och likaså i 

kommunen. Kommunen står inför en stor utmaning att minska växthusgasut-

släppen från transporterna.  

 

Inom strategiområde 2, finns följande delmål: 

 

 
Strategi 2, mål 5.  Prioritera och satsa på gång– och cykeltrafik samt     

   kollektivtrafik. 

 

Strategi 2, mål 6.  Verka för en mer energieffektiv fordonspark och  

   främja användningen av förnyelsebara bränslen samt 

   minska klimatpåverkan från godshantering.  
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Strategi 2, mål 5 

Prioritera och satsa på gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 

Inledning: Transporterna i Lessebo kommun står för en 

stor del av kommunens totala koldioxidutsläpp. Förändringar 

inom sektorn har därför stor betydelse för klimatfrågan. Idag 

sker en stor teknikutveckling av alternativa energikällor för 

fordon men undersökningar visar att det inte kommer att 

räcka, utan att det även krävs en minskning av biltrafiken.  

 

Strategin innebär att planeringen av kommunens sam-

hällen bör utgå från styrning  mot hållbarhet. Prioriteringar 

på gång– och cykelvägar samt utbyggd kollektivtrafik måste 

göras.     

 

En förutsättning för att strategin kan genomföras är byg-

gande utav gång- och cykelvägar. För att göra cykeln till ett 

konkurrenskraftigt alternativ till andra färdmedel behövs 

sammanbindande gång– och cykelvägar mellan de fyra tätor-

terna. Gång– och cykelvägar mellan orterna skulle möjliggöra 

för ett ökat pendlande med cykel.  Genom ett utökat  utbud 

av elcyklar på marknaden kan elcykeln bli ett rimligt alternativ 

till bilen. En positiv bieffekts skulle också vara att turismen 

skulle gynnas av sammanbindande gång- och cykelvägar. 

Även byggande utav gång– och cykelvägar inom orterna 

måste prioriteras, då detta skulle göra skolvägen för många 

barn och ungdomar säkrare.  

 

Kollektivtrafiken behöver ses över för att kommunen ska 

kunna få ut bästa möjliga effekt av utbudet. Om vi ska lyckas 

att minska resorna med bil behöver fler välja kollektivtrafiken 

när regionala resor ska göras.  Kommunorganisationen ska  

ta fram en resepolicy där kollektivtrafiken prioriteras. I sam-

ban med framtagandet utav en resepolicy bör också en bete-

endeanalys gällande personalens vilja att ändra sitt resmöns-

ter göras. Samtliga förvaltningar bör införskaffa pendlings-

kort till sin personal, vilket skulle förenkla resandet med kol-

lektivtrafiken i arbetet.  

 

Åtgärder strategi 2, mål 5 

 

Åtgärd 13:  

Bygga cykelvägar mellan de 

fyra tätorterna med Lessebo 

i centrum.  

 

Åtgärd 14: 

Bygga ut gång– och cykel-

vägsnätet inom orterna. 

 

Åtgärd 15: 

Verka för att kommunkon-

cernens resor sker med kol-

lektivtrafik, vilket ska ske ge-

nom att ta fram en resepo-

licy. 
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Strategi 2, mål 6  

Verka för en mer energieffektiv fordonspark och främja  
användningen av förnyelsebara bränslen.  

Inledning: Lessebo kommun har som mål, att som orga-

nisation ha en fossilfri fordonsflotta år 2020. För att uppnå 

detta mål krävs en skärpning av framförallt upphandlingskri-

terier av fordon och bränslen.   

 

Strategin kan genomföras genom att vi väljer elbilar och 

utsläppssnåla fordon.  Att göra vårt test av den syntetiska 

dieseln (HVO) till ett fullskaligt projekt. HVO är ett förnybart 

drivmedel som är gjort av 100 % förnybara råvaror. HVO är 

en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt 

och djurfetter.  

 

Laddinfrastrukturen i kommunen måste byggas ut. Under 

åren 2016-2018 är fem laddstolpar, vilket möjliggör tio ladd-

platser, planerade. För Lessebo tätort är också en snabblad-

dare planerad. För att snabbladdaren ska kunna bli verklig 

krävs extern medfinansiering.  

 

I de orter, framförallt Kosta och Skruv, där kollektivtrafikens 

turer är relativt glesa, bör andra alternativ ses över. Ett alter-

nativ skulle kunna vara en kommunstyrd bilpool för medbor-

garna.   

 

Att hitta lösningar för en effektiv godshanteringen är ett 

måste. Under 2016 infördes samordnad varutransport för 

mattransporter. Att utöka de samordnade varutransporterna 

till andra varor och sektorer är en möjlig väg att gå. Kommu-

nen kan  då ställa krav på åkarna genom exempelvis miljö-

certifiering och  förnybara drivmedel. Viktigt är också att  ut-

värdera nyttan av samordningen. När det gäller upphandling 

av varor och tjänster måste kommunen bli bättre på att ställa 

miljö– och materialkrav.   

Åtgärder strategi 2, mål 6 

 

Åtgärd 16:  

Fortsätta att bygga ut ladd-

infrastrukturen i kommu-

nen.  

 

Åtgärd 17: 

Storskalig satsning på elbilar 

och alternativ fossilfri diesel. 

 

Åtgärd 18: 

Skapa en bilpool med miljö-

klassade bilar för kommu-

ninvånarna.  

 

Åtgärd 19: 

Utreda möjligheten att utöka 

den samordnad varutrans-

porten till fler produkter.  
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Inom strategiområde 3, finns följande delmål: 

 

 
Strategi 3, mål 7.  Minska klimatpåverkan av mat från kommunens      

   verksamheter. 

 

Strategi 3, mål 8.  Förebygga avfall samt främja återvinning och         

   återanvändning. 

 

Strategi 3  
Minska klimatbelastningen från  
kommunens mat- och  
avfallshantering 

Det krävs en omställning och ökad klimathänsyn när det gäller synen på livs-

medel och konsumtion av produkter. En stor del av dagens konsumtion sker 

inte för att täcka grundläggande behov utan för att skapa identitet. Vi ska  ar-

beta mot att  försöka bryta den ständiga konsumtionsökningen av nya produk-

ter och att skapa fler incitament för att återvinna och återanvända produkter.  
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Strategi 3, mål 7  

Minska klimatpåverkan från mat i kommunens verksamheter  

Åtgärder strategi 3, mål 7 

 

Åtgärd 20:  

Minska matsvinnet på kom-

munens samtliga skolor och 

förskolor med 40 % till år 

2025 jämfört med år 2017. 

 

Åtgärd 21: 

Införa två lunchalternativ, 

därav ett vegetariskt,  på 

kommunens samtliga för-

skolor och skolor till år 2025. 

 

Åtgärd 22: 

Kontinuerligt öka andelen 

klimatsmart mat på våra 

matsedlar.  

 

Åtgärd 23: 

Kontinuerligt öka andelen 

ekologiska livsmedel både i 

kilo och kronor, samt när-

producerade livsmedel. 

 

Åtgärd 24: 

Öka och fördjupa kunskapen 

hos måltidspersonal gäl-

lande maten och dess kli-

matpåverkan.  

 

Inledning: Framställning av livsmedel är resurskrävande. Les-

sebo kommun konsumerar betydliga mängder inom skola, vård och 

omsorg. I kommunens kostpolicy finns angivet att vid upphandling 

och inköp av livsmedel ska säsongsanpassade livsmedel och råvaru-

användning göras i möjligaste mån. Vid upphandling används håll-

barhetskriterier för bra miljö samt krav på att svensk djurskyddslag-

stiftning följs. Under 2016 var målet att minst 30 % av den totala in-

köpsandelen i kronor och kilo, skulle vara ekologiska livsmedel. Re-

sultatet blev 25 % i kronor och 33 % i kilo. Dessa mått är utgångs-

punkten för 2017 och framåt. Viktigt att notera är, att Lessebo kom-

mun mäter andelen ekologiska livsmedel i både  kronor och kilo för 

att få en rättvisande bild. Om redovisningen sker endast i kronor får 

dyra varor stort genomslag, så som kaffe. Sker redovisningen end-

ast i kilo får tunga varor, så som mjölk, stort genomslag. Därför har 

kommunen valt att redovisa andelen ekologiska livsmedel i både 

kronor och kilo. För att nå en hållbar konsumtion behöver mer gö-

ras. 

Strategin innebär att vi ska öka andelen klimatsmart mat, vil-

ket är ett sätt att minska vår klimatpåverkan. Dessutom ska vi konti-

nuerligt öka andelen närproducerade– och ekologiska livsmedel. En 

mycket viktigt del är också att minska matsvinnet ute i våra verk-

samheter.  

Strategin kan genomföras genom att vi skapar medvetenhet, 

engagemang och kunskapsutbyten mellan måltidspersonal, verk-

samhetspersonal och matgäster. Det är viktig att ha en dialog med 

matgäster och dess anhöriga om varför matsvinnet behöver mins-

kas samt hur konsumtionen av mat påverkar klimatet. Måltidsper-

sonal bör få djupare utbildning i klimatsmart matlagning. Något att 

eftersträva är också att kunna erbjuda två lunchalternativ, därav ett 

vegetariskt, i skolan och förskolan.  

Skolan behöver inkluderas mer i matfrågorna, samt arbeta med kli-

matsmart mat och minskat matsvinn i undervisning. Pedagogiska 

måltider är en mycket viktig del av barnens introduktion till olika 

råvaror och maträtter. En pedagogisk måltid syftar till att en peda-

gog äter tillsammans med eleverna för att skapa ett tillfälle för sam-

varo samt ge en positiv och naturlig inställning till mat. Stress i sam-

band med lunch ökar matsvinnet, så vi bör utreda hur vi kan skapa 

lugna matsalsmiljöer på skolorna.  
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Strategi 3, mål 8  

Förebygga avfall samt främja återvinning och återanvändning  

Åtgärder strategi 3, mål 8 

 

Åtgärd 25: 

Hushållsavfallsmängden per 

person i Lessebo kommun 

ska minska med minst 40 % 

till år 2030 jämfört med år 

2017. 

 

Åtgärd 26:  

Införa ett nytt hållbart in-

samlingssystem av hushålls-

avfall från villor och flerbo-

stadshus senast 2019.  

 

Åtgärd 27: 

Utveckla vår återvinnings-

central till att kunna ta emot 

fler fraktioner för återvin-

ning och återanvändning 

senast 2019.  

 

 

Inledning: Den största klimatpåverkan i en produkts livscykel 

sker oftast vid tillverkningen genom energikrävande utvinning av 

råvaror och i produktionsprocesser. 

Sedan augusti 2016 har nya bestämmelser införts i 15 kap. Miljö-

balken. Kortfattat innebär förändringarna att den som är ansvarig 

för att avfall ska behandlas ska ta hänsyn till avfallshierarkin. Kra-

vet kommer från EU:s ramdirektiv om avfall (2008/98/EU). Förenk-

lat bör stegen i avfallstrappan följas.  

                             

 

 

 

 

 I första hand ska så lite avfall som möjligt skapas. Att före-

bygga avfall är det bästa sättet att minska användningen av 

jordens resurser och påverkan på miljön.  

 Enligt steg två ska så mycket som möjligt av avfallet återan-

vändas.  

 När återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas.  

 Enligt steg fyra ska energin i avfallet utvinnas genom för-

bränning.  

 Som sista alternativ, steg fem, ska deponering väljas.   

Strategin kan genomföras genom att vi ökar möjligheten att 

lämna saker för återanvändning, och material till återvinning.  För 

det krävs fastighetsnära insamling av hushållsavfall, fortsatt ut-

veckling av vår Miljöverksta, samt utökade möjlighet att lämna fler 

typer av avfall vid återvinningscentralen.  

Vid upphandling bör vi ställa krav på materialsnåla, hållbara och 

reparerbara produkter och fokusera mer på funktion än produk-

tens pris.  


