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Projektet genomfördes för att bidra till att uppfylla Sveriges energi- och klimatmål 2045, att 

inga nettoutsläpp av växthusgaser når atmosfären, samt för att kontrollera att verksamheter i 

kommunen uppfyller miljöbalkens hänsynsregler om energihushållning och förnyelsebar 

energi. Syftet var också att genom ett samarbete med Energi- och klimatrådgivningen (EKR) 

kunna erbjuda energirådgivning vid tillsynsbesöken. 

 

Projektet genomfördes på sju olika verksamheter i kommunen med urvalskriterierna hög ener-

gianvändning samt användande av eldningsolja och direktverkande el. Tillsammans med en 

energiexpert från EKR besöktes verksamheterna under våren 2017. Besöken följdes av en in-

spektionsrapport och inlämnandet av en energiplan, del 1, under hösten, på vilken lämnades 

synpunkter av Miljöskyddsgruppen. Senast den 15 april 2018 uppmanades verksamheterna 

lämna in en slutgiltig energiplan. Energiplanen ska sedan årligen lämnas in för att följa verk-

samheternas arbete med energihushållning och förnyelsebar energi.  

 

Resultatet av rapporten (tabell 1 och 2 nedan) visar på en stor potential när det gäller energief-

fektivisering och konvertering till förnyelsebar energi för det verksamheter som deltog i pro-

jektet. Verksamheterna identifierade själva åtgärder motsvarande 2535 MWh per år, respektive 

24 139 ton CO2 ekvivalenter per år, vilket motsvarar uppvärmningen av 163 småhus respektive 

2178 svenskars växthusgasutsläpp per år. De åtgärder som verksamheterna sedan hittills valt 

att genomföra och tidsätta motsvarade 1179 MWh per år respektive 534 ton CO2 ekvivalenter, 

vilket ungefär motsvarar uppvärmningen av 78 småhus respektive 50 personers totala koldiox-

idutsläpp i Sverige.  

 

Enskilda goda exempel värda att lyfta fram är att fastighetsägaren NREP beslutat att under 

2018 konvertera sin spetsvärme från oljepanna till fjärrvärme. Industritvätten Berendsen har 

redan nu börjat konvertera sin fordonsflotta från fossilt till fordon godkända för biodieseln 

HVO 100. Man undersöker också möjligheten att byta ut gasol till biogas för uppvärmning av 

tvättvatten och torkning av mattor, vilket skulle leda till en betydande minskning av koldioxid-

utsläpp från verksamheten. 

 

Många större åtgärder som verksamheterna och projektet identifierat kräver lång framförhåll-

ning och planering och har ännu inte kunnat preciseras med uppskattade tal för besparingspot-

ential i MWh eller CO2 ekvivalenter, varför de heller inte syns i resultaten nedan.  
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Tabell 1 visar effekten av identifierade och valda energieffektiviseringsåtgärder samt åtgärder för kon-
vertering till förnyelsebar energi. 
 

Verksamhet Effekt identifie-

rade åtgärder 

energieffektivi-

sering  

(MWh/år) 

Effekt valda 

åtgärder ener-

gieffektivise-

ring (MWh/år) 

Effekt identifie-

rade åtgärder 

konvertering till 

förnyelsebar 

energi  

(ton CO2 ekv./år) 

Effekt valda 

åtgärder kon-

vertering till 

förnyelsebar 

energi (ton CO2 

ekv./år) 

Initial 200 Under utredning 210  Under utredning 

Berendsen 842 842 23377 175 

Wistedts plast 25 13 46 46 

NREP 1130 182 314 314 

PostNord 239 166 -  

Hemköp Stäket - - - - 

Welcome hotel 155 30 16 3 

Total 2 591 MWh/år 1 233 MWh/år 23 963 ton CO2 

ekv./år 

538 ton CO2 

ekv./år 

 
Tabell 2 visar minskningen i procent av verksamheternas totala energianvändning som identifierade 
respektive valda åtgärder resulterade i. 
 

Verksamhet Energianvändning i 

MWh/år 

Minskning av ener-

gianvändning i % 

som effekt av identi-

fierade åtgärder 

Minskning av ener-

gianvändning i % 

som effekt av valda 

åtgärder 

Initial - -  

Berendsen 4823 17,5 17,5 

Wistedts plast 214 11,7 6 

NREP 11300 10 1,6 

PostNord 4099 5,8 4 

Hemköp Stäket 943 - - 

Welcome Hotel 868 17.8 3,5 

 

Resultaten från projekten visar att fortsatt energitillsyn är viktig. En uppföljning av tidigare 

projekt med B-verksamheter kan göras. Verksamheter med mycket transporter, fastighetsägare, 

bostadsrättsföreningar samt U-verksamheter är också lämpliga verksamheter att fortsätta med.  

 

Järfälla den 21 Maj 2018 

 

Mattias Lilliehorn 

miljöinspektör  


