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SAMMANFATTNING 

 

Denna miljökonsekvensbeskrivning är framtagen som en del av Energiplanen för 

Vallentuna kommun och visar vilka resultat som kan uppnås beroende vilket 

åtgärdsförslag som tillämpas. I MKB:n görs även bedömningar med avseende på de 

nationella miljömålen och som kan hänvisas till varje åtgärdsförslag. I bedömningen visas 

de konsekvenser och effekter som medförs (både positiva och negativa). Generellt leder 

åtgärderna till förbättrad resurssanvändning och minskad energianvändning vilken i sin 

tur har mycket positiva effekter på miljömålen. 

Åtgärderna som har bedömts har paketerats under olika kategorier. För varje 

åtgärdspaket har en miljöbedömning av respektive åtgärd gjorts. Miljöbedömningen har 

dels handlat om graden av energieffektivisering samtidigt som påverkan på de olika 

miljömålen har gjorts. Kategorierna, de tillhörande åtgärderna samt bedömd 

miljöpåverkan kan ses nedan. 

1. Energitillförsel:  

a. Upphandling för miljömärkt el 

b. Solfångare på Kvarnbadet 

c. Solcellsanläggning i kommunregi 

d. Ersätta olja med värmepump 

Tabell för föreslagna åtgärder under åtgärdspaketet ”Energitillförsel”. 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

använd-

ning 

Biologsik 

mångfald 

Buller Övrigt 

Upphandling 

miljömärkt el       
 

 

Solfångare på 

Kvarnbadet         

Solcellsanläg

gning i 

kommunregi         

Ersätta olja 

med 

värmepump  
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2. Byggnader: 

a. Effektiviseringsåtgärder i befintliga fastigheter 

b. Incitamentsprogram för hyresgäster 

c. Policy för nybyggnationer 

Tabell för åtgärdsförslag rörande byggnader. Åtgärdsförslagen för byggnader bedöms påverka miljömålen 
likvärdigt och presenteras därför med endast en pil som representerar alla åtgärdsförslagen tillsammans.  

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

använd-

ning 

Biologisk 

mångfald 

Buller Övrigt 

Samlade 

åtgärdsförslag 

(Se 4.2.2) 

 

        

 

3. Transporter: 

a. Upphandling av fordon 

b. Resepolicy 

c. Trafikplan 

Tabell för åtgärdsförslag rörande transporter. Åtgärdsförslagen för transporter bedöms påverka miljömålen 
likvärdigt och presenteras därför med endast en pil som representerar alla åtgärdsförslagen tillsammans.  

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

användning 

Biologisk 

mångfald 

Buller Övrigt 

Samlade 

åtgärdsförslag 

(se 4.3.2)  
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4. Offentlig belysning: 

a. Byte av armaturer 

b. Energieffektiva val 

Tabell för Offentlig belysning. Åtgärdsförslagen för offentlig belysning bedöms påverka miljömålen likvärdigt och 
presenteras därför med endast en pil som representerar alla åtgärdsförslagen tillsammans.  

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

användning 

Biologisk 

mångfald 

Buller Övrigt 

Samlade 

åtgärdsförslag 

(se 4.4.2) 

        

 

5. Konsumtion, avfall och kunskap: 

a. Inköpspolicy 

b. Utbildning för kommunens anställda 

c. Hållbar konsumtion 

d. Följa Sörabs avfallsplan 

Miljöbedömning görs inte för detta åtgärdsförslag eftersom åtgärderna inte går att 

kvantifiera. De handlar till största del om kunskap och ökad medvetenhet i allmänhet. Var, 

när och hur denna kunskap tillämpas varierar kraftigt beroende på individ vilket leder till 

vitt skilda miljöeffekter som är svåra att mäta och applicera på vilken kunskap som 

tillämpats. Däremot kommer dessa förslag med stor sannolikhet att påverka miljömålen 

positivt då dessa ur ett större perspektiv antagligen kommer påverka helheten positivt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och behov av miljöbedömning och MKB 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808, 6 kap) ska en kommun som upprättar en plan som 

krävs i lag eller annan författning, t.ex. en kommunal energiplan, göra en miljöbedömning 

av planen. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 

främjas. Miljöbedömningen avser hela den obligatoriska processen, vilken i sin tur ska 

omfatta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som identifierar och bedömer betydande 

miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra samt där rimliga alternativ 

ska identifieras och bedömas.  

De åtgärder som föreslås i energiplanen för Vallentuna kommun bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan. Eftersom många av åtgärderna i energiplanen anses ha en 

positiv effekt på miljön går det att tolka kraven i förordning (SFS 1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar som att Vallentuna kommun har valt att genomföra en 

bedömning som ett sätt att påvisa engagemang och långsiktigt tänk från kommunens 

sida. Resultatet av denna bedömning framgår av föreliggande MKB. De åtgärdsförslag 

som finns i energiplanen är av övergripande karaktär. Åtgärdernas omfattning och exakta 

inriktning kommer beslutas i ett senare skede, vilket medför att detaljerade bedömningar 

av miljökonsekvenserna inte varit möjliga. Miljökonsekvenserna har därför bedömts på 

översiktlig nivå.   

Syftet med MKB:n är att ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en 

ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt” (prop. 

1990:91/90).  

1.2 Samråd om avgränsning av MKB:n 

Första steget i miljöbedömningen är att avgränsa innehållet i den MKB som ska 

upprättas. Fokus ligger på de faktorer som kan leda till betydandemiljöpåverkan. MKB:n 

ska redovisa både positiv och negativ betydande miljöpåverkan. 

Innan kommunen bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för MKB:n ska 

kommunen samråda med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen. 

Samrådet med Länsstyrelsen görs lämpligen vid ett möte, där MKB-ansvarig deltar och 

sammanfattar synpunkter. Det är också önskvärt att någon som har ansvar för 

framtagandet av själva energiplanen är med på mötet. 

Ett inledande samrådsmöte har hållits med Länsstyrelsen i Stockholms län, den 8 februari 

2012 gällande MKB:ns innehåll. Ytterligare samråd kommer att genomföras när MKB:n är 

upprättad.   

1.3 Metodik 

Utgångspunkten för bedömningarna i MKB:n för Vallentuna energiplan är 

forskningsprojektet ”Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner” 

som har genomförts vid Linköpings Universitet i samarbete med Länsstyrelsen i 

Östergötland. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och har bedrivits parallellt 

med samverkansprojektet ”Energiplanering i Östergötland”. 

Bedömningarna i forskningsprojektet utgår från de nationella miljömål som direkt 

påverkas vid förändringar i energiproduktion och energianvändning. Där så har varit 
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möjligt (främst gällande miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen 

övergödning och Bara naturlig försurning) beräknas påverkan kvantitativt utifrån 

förändringar i utsläpp av ämnen som påverkar miljömålen. Beräkningarna kan ske i den 

mån beräkningsunderlag kan erhållas för det specifika området. 

Utöver påverkan på miljömålen ovan, bedöms också åtgärdernas påverkan på fyra 

ytterligare indikatorer: Resursanvändning, Biologisk mångfald, Buller samt Övrigt, där 

ekonomiska och sociala aspekter ryms. 

1.4 Samband med andra projekt 

Parallellt med energiplanens framtagande inom kommunen är arbetet med att ta fram en 

miljöpolicy, lokala miljömål och en trafikplan i full gång.  

Trafikplanen är under framtagande i skrivande stund
1
 och skickas ut på remiss och 

förhoppningsvis antas under det 2013. Innan trafikplanens framtagande har kommunen 

inte hanterat trafikfrågor på ett sammanhållet och strukturerat sätt. En sammanhållen 

diskussion för framtidens inriktning och utveckling har saknats vilket bidrog till uppdraget 

från Kommunledningskontoret att ta fram en trafikplan för Vallentuna kommun. 

En avfallsplan finns gemensamt med tio kommunerna i norra Stockholms Län.
2
 Klimat- 

och energistrategin för Stockholms Län har under mars 2013 antagits av KSL 

(Kommunförbundet Stockholms Län) och väntar nu på att bli antagen även ute hos 

kommunerna. 

Ett försök att illustrera hur de olika planerna hänger ihop inom det geografiska 

kommunområdet såväl som hur dessa relaterar till varandra kan ses i figuren nedan. 

                                                      
1
 Projektstart hösten 2011 och förväntat antagande sommaren 2013. 

2
 Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby 

och Vallentuna äger tillsammans avfallsbolaget SÖRAB. 
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1.5 Mål och riktlinjer 

1.5.1 Regionala miljömål 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram regionala miljömål utifrån de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. Speciellt viktigt att belysa i detaljplanearbetet, då det handlar om 

byggande av bostäder och verksamheter, är miljömålet om en god bebyggd miljö. 

Länsstyrelsens mål har fokus på planeringsunderlag. Fysisk planering och 

samhällsbyggande ska genomföras utifrån medvetna strategier för olika miljöaspekter.  

Det innebär följande: 

 Arbetsplatser och service ska blandas så att bilanvändningen kan minska och 

resurseffektiva transporter öka. 

 Estetiska värden ska tas tillvara och utvecklas. 

 Grön och vattenområden i tätbebyggda områden ska finnas kvar både för natur- 

och kulturmiljö och friluftsändamål. 

 Energianvändningen ska göras effektivare. 

 Det ska finnas ett barnperspektiv för planeringen. 

 Kulturarvet ska bevaras och utvecklas. 

 Trafikbullerstörningar ska minskas. 

1.5.2 Kommunala miljömål 

Då arbetet med lokala miljömål är under framtagande parallellt med energiplanen och 

trafikplanen inom kommunen saknas SMARTA (Specifika, Mätbara, Accepterade och 

Tidssatta) kommunala miljömål ännu för kommunen. En kommunal miljöpolicy har 

antagits under första halvan av 2012 vilket medför att miljömålsarbetet för kommunen kan 

sätta igång.  

Figur 1. Energiplanens miljökonsekvensbeskrivnings relation till andra dokument inom kommunen. 



  

 
 

 

 

10 (30) 
 
RAPPORT 

2013-03-19 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE 

ENERGIPLAN FÖR VALLENTUNA KOMMUN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

JE \\s1107\imf\sbf\tunafastigheter\underhåll\drift-installation\energibesparing\energiplan\remissförslag\förslag efter remiss 2013-09-10\bilaga 3 mkb 
slutversion 2013-03-19.docx 

 

 

1.5.3 Visionen för Stockholm nordost 

Sex kommuner i nordöstra Stockholm har gått samman i ett projekt om en gemensam 

vision för tillväxt i Stockholm nordost. Visionen handlar om en gemensam satsning på en 

regionkärna, väl utvecklad infrastruktur och en utveckling av befintliga och nya 

stadsmiljöer. Visionen är antagen av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i 

respektive kommun. 

De sex kommunerna kommer gemensamt att verka för: 

 Att kollektivtrafiken byggs ut bl.a. med dubbelspår på Roslagsbanan och 

en regional kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik via Arninge - Åkersberga till 

Norrtälje. 

 En regional stadskärna i Täby med en god och kreativ miljö. 

 Att spårbundna förbindelser även skapas västerut t ex förlängning av 

Roslagsbanan till Arlanda. 

 En miljö som stimulerar till etablering av kunskaps- och tillväxtföretag i 

kombination med högre utbildning och forskning. 

 Att gemensamt marknadsföra den regionala stadskärnan med utgångspunkt från 

de värden som finns i nordostsektorn. 

1.6 Medverkande 

Arbetet med att upprätta denna miljökonsekvensbeskrivning har Teresia Sibo, Ulla 

Jennische, Farzad Mohseni, Patrik Sundberg och Elin Ersson på Sweco gjort. 
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2 Avgränsning av MKB:n 

2.1 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer innefatta Vallentuna kommuns geografiska 

område. 

2.2 Tidsavgränsning 

Tidsavgränsningen för MKB:n är satt till år 2020 då kommunens mål ska ha uppnåtts 

enligt energiplanen.  

2.3 Avgränsning av studerad miljöpåverkan 

De miljöaspekter som beskrivs i rapporten ”Förenklade metoder för underlag till 

miljöbedömning av energiplaner” har bedömts vara relevanta även i föreliggande MKB. 

Därmed beskrivs och bedöms följande miljöaspekter översiktligt i föreliggande MKB:  

Påverkan på miljömålen:  

 Begränsad klimatpåverkan   

 Frisk luft 

 Ingen övergödning 

 Bara naturlig försurning 

Påverkan på: 

 Resursanvändning 

 Biologisk mångfald 

 Buller 

 Övrigt (ekonomiska och sociala aspekter) 

Bedömningen av respektive åtgärd har genomförts i relation till ett antaget nollalternativ, 

se kap. 3 för information om nollalternativets utformning.  
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3 Nollalternativ, nuläge och energiplan 2013 

Bedömning av miljökonsekvenserna för Energiplan, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2013 (senare endast refererad till som ”Energiplan 2013”) genomförs genom jämförelse 

med ett så kallat nollalternativ. Ett nollalternativ innebär ett sannolikt scenario av vad 

antas hända i framtiden om energiplanen inte kommer till stånd. Bedömningen av 

energiplanens miljökonsekvenser genomförs i syfte att visa hur föreslagna åtgärder 

påverkar miljön, såväl positivt som negativt. 

I syfte att ge en tydlig och överskådlig bild av energiplanens miljökonsekvenser, samt för 

att ge underlag för genomförda beräkningar redovisas i MKB:n miljöbedömning av 

i) nuläge, ii) nollalternativ och iii) Energiplan 2013.  

Nuläget avser energianvändningen inom Vallentuna kommun idag. Generellt har siffror 

från 2009 använts i såväl redovisning som beräkningar. 

Nollalternativet utgörs av ett troligt scenario för år 2020, där den nu gällande 

Energiplanen från år 1999 fortsätter att gälla. Om den nya energiplanen inte antas, 

kommer nollalternativet att gälla fram till dess att en ny energiplan tas fram. Utifrån 

informationen i energiplanen från 1999 och erfarenheter från andra verksamheter kan ett 

par förväntningar ställas på utvecklingen av nollalternativet. Förväntningarna kan 

kortfattat sammanfattas enligt följande:  

 Arbetet med energieffektivisering kommer att fortsätta. 

 Åtgärder som medför energieffektivisering kommer att genomföras (det är också 

troligt att åtgärder som inte finns med i energiplanen från 1999 kommer genomföras 

och därmed bidra till ökad energieffektivisering). 

 Arbetet med energieffektivisering kommer sannolikt att bedrivas mindre effektivt och i 

ett långsammare tempo än om Energiplan 2013 antas.  

 Effektiviseringen av energianvändningen kommer sannolikt att bli betydligt lägre än 

om Energiplan 2013 antas. 

Graden av effektivisering i nollalternativet varierar mellan respektive åtgärdspaket. För 

varje åtgärdspaket har effektiviseringsnivån i nollalternativet uppskattats beroende på 

förutsättningar för effektiviseringen.  
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4 Åtgärdsförslag  

4.1 ENERGITILLFÖRSEL 

4.1.1 Övergripande mål 

100 % förnybar energi i kommunverksamheten.
3
  

4.1.2 Föreslaget åtgärdspaket 

Följande åtgärder är föreslagna: 

1. Upphandling för miljömärkt el 

2. Solfångare på Kvarnbadet 

3. Solcellsanläggning i kommunregi 

4. Ersätta olja med värmepump (har genomförts under 2012-2013) 

Beskrivning av åtgärder 

1. I dagsläget köper kommunen in ospecificerad el. Att byta till inköp av endast 

miljömärkt el skulle därmed bidra till minskad klimatpåverkan. En förstudie för att få fram 

underlag för hur kommunverksamheten kan köpa in den miljömärkta elen på ett 

kostnadseffektivt sätt (exempelvis genom att kommunen köper in sig i en vindkraftspark) 

bör göras. Därefter kan en upphandling för inköp av miljömärkt el genomföras. 

2. Solfångare kan installeras för att användas för uppvärmning av bassängvattnet på 

utomhusbadet Kvarnbadet. Kvarnbadet bedriver framförallt verksamhet under 

sommarhalvåret vilket betyder att stora delar av energibehovet för uppvärmning skulle 

kunna ersättas av energi från solfångare. 

Kvarnbadets värmebehov är idag ca 215 MWh där tillförseln består av fjärrvärme. 

Normalt dimensioneras solfångare för att endast täcka delar av det totala värmebehovet 

för att få en balans mellan investeringskostnad och solvärmeproduktion. Därför kommer 

systemet att behöva kompletteras med fjärrvärme.  

För att täcka drygt 50 % av det totala värmebehovet (ca 110 MWh) skulle en anläggning 

på ca 240 m
2
 med en effekt på ca 140kWt (baserat på 800 fullasttimmar

4
 per år) behöva 

installeras. 

3.  Som en del av energiomställningen kan kommunen producera egen förnybar el 

genom att investera i en solcellsanläggning som drivs i kommunregi. Detta är ett effektivt 

sätt att förmedla engagemang och miljömedvetenhet och kommunen ökar i anseende 

gällande sin miljöprofil. 

Vid produktion av 1 % av kommunverksamhetens elbehov på årsbasis (motsvarar ca 

125 MWh
5
), skulle det behövas ca 1 200m

2
 (ca 160 kWt) solceller (baserat på 800 

fullasttimmar
6
 per år).  

4.  Under 2013 har de två sista oljeeldade byggnaderna i kommunens regi och 

därmed samtliga fasats ut och konverterats till alternativ, mestadels värmepumpar. Dessa 

drivs med el och har en verkningsgrad på ca 300 % 
7
. 

                                                      
3
 Detta mål gäller för år 2014 men antas gälla även för år 2020 

4
 Fullasttimmar betyder det antal timmar då det är möjligt att producera el.  

5
 Baserat på Energieffektiviseringsstrategi för Vallentuna (data från 2009) 

6
 Fullasttimmar betyder det antal timmar då det är möjligt att producera el. 
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4.2 BYGGNADER 

4.2.1 Övergripande mål 

Energianvändning i kommunverksamhetens byggnader är 16 % lägre per areaenhet 

jämfört med basåret 2009. 

4.2.2 Föreslaget åtgärdspaket 

Föreslagna åtgärder: 

1. Effektiviseringsåtgärder i befintliga fastigheter 

2. Incitamentsprogram för hyresgäster 

3. Policy för nybyggnationer 

Beskrivning av åtgärder: 

1.  Effektiviseringsåtgärder kommer bland annat att genomföras i form av konvertering 

från direktel till värmepumpar samt optimering av belysning och styrning. Byte från 

direktverkande el till värmepumpsteknik innebär generellt en verkningsgradsförbättring 

med nära 300 %. Även optimering av belysning och styrning bidrar till reducerad 

energianvändning men är svåra att kvantifiera och beror väldigt mycket på vilka 

förändringar som görs. Därför bedöms det ej i detta fall.   

2. Hyresavtal upprättas som ger hyresgästen ekonomiska incitament att spara energi. 

3.  En policy upprättas för nybyggnation av kommunägda byggnader med mer 

ambitiösa krav på energieffektivitet än Boverkets byggregler. 

4.3 TRANSPORTER 

4.3.1 Övergripande mål 

Kommunverksamhetens transporter använder 30 % mindre energi (ref 2009) och all 

energi inom transport är förnybar.  

4.3.2 Föreslaget åtgärdspaket 

Föreslagna åtgärder: 

1. Upphandling av fordon 

2. Resepolicy 

3. Trafikplan 

                                                                                                                                                 
7
 COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt 

under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju 
högre siffra, desto bättre verkningsgrad.  
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Beskrivning av åtgärder: 

1.  En upphandling av kommunverksamhetens fordon görs där det framgår att 

fordonen ska drivas av förnybara drivmedel.  

2.  En resepolicy för kommunverksamheten tas fram. 

3.  En trafikplan upprättas som värnar om hållbara transporter, såsom cykelvägar, 

kollektivtrafik, laddstolpar för elfordon, tankningsmöjligheter för biogas och samåkning. 

4.4 OFFENTLIG BELYSNING 

4.4.1 Övergripande mål 

Samtliga kommunägda vägarmaturer ska vara moderna och effektiva. 

4.4.2 Åtgärdspaket 

Föreslagna åtgärder: 

1. Byte av armaturer 

2. Energieffektiva val 

Beskrivning av åtgärder: 

1. Samtliga kommunägda armaturer längs vägar byts till energieffektiva lampor med 

effektiv styrning. I dagsläget finns ca 2 500 så kallade kvicksilverarmaturer i kommunens 

ägo. Beroende på vilken typ av område som är belyst används olika styrkor på armaturer. 

Kvicksilverarmaturerna varierar generellt mellan 50 – 400 W. Motsvarande 

metallhalogenlampor (en vanlig ersättare till kvicksilverarmaturen) eller 

högtrycksnatriumlampor drar mellan 40 – 60 % mindre energi beroende på styrka och 

modell. (Gidlund, 2009) LED armaturer drar i sin tur ca en tredjedel av högtrycksnatrium.   

2. Kommunens belysningsprogram kommer verka för att även andra ägare av 

armaturer (t.ex. Trafikverket) ska göra energieffektiva val. 

4.5 KONSUMTION, AVFALL OCH KUNSKAP 

4.5.1 Övergripande mål 

 Alla inköp inom kommunverksamheten har bäring på hållbar utveckling.  

 Kommunanställda har relevant kännedom om frågor som rör energi och miljö.  

 Kommuninvånarna och kommunens företag ska ha god kunskap om vikten och 

betydelsen av hållbar konsumtion.  

 Följa Sörabs avfallsplan. 

4.5.2 Åtgärdspaket 

Föreslagna åtgärder: 

1. Inköpspolicy 

2. Utbildning för kommunens anställda 

3. Hållbar konsumtion 

4. Följa Sörabs avfallsplan 
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Beskrivning av åtgärder: 

1.  En inköpspolicy med höga miljökrav tas fram och används som standard för 

kommunens inköp och upphandlingar. 

2.  Kommunanställda utbildas på ett effektivt och målinriktat sätt inom energi och 

miljöfrågor. Bedömning kring utbildningsbehov ska göras på individnivå. 

Kommunanställda uppmanas att aktivt söka relevant kunskap. Eventuellt kan utbildning 

ske inom ramen för KOVA (Kommunverksamhetens kompetensutvecklingsprogram). 

3.  Kommunverksamheten kommunicerar vikten av hållbar utveckling till invånare, 

företag och skolelever. Detta görs med hänsyn till lämplighetsgrad och genomslag t.ex. i 

form av informationskampanjer i samband med andra händelser, genom energirådgivning 

och samarbeten med skolor. Kraftfulla sätt som kommunverksamheten kan kommunicera 

med är att föregå med gott exempel, visa på framkomliga vägar och visa upp 

framgångsrika alternativ. 

4.  Avfallsplanen till 2020 för SÖRAB:s verksamhetsområde följs. 
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5 Miljökonsekvenser 

I Sverige består elproduktionen av en mix av olika energislag. Ca 90 % av elen 

produceras av baskraft som utgörs av kärnkraft, vattenkraft (en viss andel av den totala 

vattenkraften) samt kraftvärme. Återstoden av vattenkraften lagras i vattenmagasin och 

utgör reglerkraften. Dessutom finns även vindkraft som kompletterande kraftslag. Om 

inköp av el ej är specificerad som förnybar innebär det att elen kan ha i princip vilket 

ursprung som helst av de nedan redovisade alternativen.  

I vägtransporter används fossila drivmedel till absolut största del (drygt 90 %) där bensin 

och diesel är dominerande. Resterande del utgörs av förnybara alternativ, varav den 

största delen som används är i form av låginblandning av etanol och FAME (Fatty Acids 

Methyl Esters – samlingsnamn för olika alternativ av biodiesel). Alternativa drivmedel som 

finns att tillgå för tankning är etanol och biogas.  

I det följande delkapitel, 5.1 samt 5.2, redovisas miljöpåverkan från specifika kraftslag och 

emissioner.  

5.1 Olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön 

Miljökonsekvenserna beror på vilket energislag som används. I det följande redogörs 

kortfattat för miljökonsekvenserna för respektive energislag.  

5.1.1 Vattenkraft 

Vattenkraft i drift har relativt liten påverkan på klimatet då utsläpp från dessa processer 

anses vara minimala. Däremot har vattenkraft mycket stor påverkan på den biologiska 

mångfalden i de sjöar och vattendrag där den används. Som vattenmagasin används 

befintliga sjöar eller fördämningar som skapar ”nya” sjöar. Stora strandområden 

överdäms vilket skapar karga miljöer som periodvis torrläggs för att sedan fyllas på igen 

beroende på säsong och elbehov. Med ett kraftigt varierande vattenstånd under året 

riskerar stränderna kring vattenmagasinen erodera.  

Fiskar och växtliv som är beroende av forsar och fall påverkas negativt då deras naturliga 

habitat förändras. Då bottenvegetationen förändras försvinner många naturliga smådjur- 

och växtarter som i sin tur leder till att större fiskar kan påverkas negativt.  

5.1.2 Vindkraft 

Vindkraft som också är en förnybar energiresurs har minimal påverkan på klimatet. 

Däremot påverkar själva konstruktionen den närliggande miljön avsevärt och beroende 

på vart den ställs påverkas olika djurarter. Dessutom påverkas även människor som 

vistas i närområdet genom visuella störningar och buller. 

Vindkraftsturbiner som installerad på land riskerar att påverka fåglar och fladdermöss då 

kollisionsrisker föreligger. Rast- och födoplatser kan också gå förlorade vilket påverkar 

djurlivet i allra högsta grad. Havsbaserad vindkraft kan skada eller störa bottenfauna och 

fiskars lekplatser i och med upprättandet. Magnetiska fält runt kablar, buller och strålning 

påverkar både fiskar och stora havsdäggdjur på ett negativt sätt. 

5.1.3 Biomassa/Biobränslen 

Biomassa och biobränslen utgörs till stor del av avverkningsrester och rester från 

pappers- och massaindustrin. Även åkerväxter såsom energiskog, halm, spannmål m.m. 

kan användas som biobränslen. Genom uttag av avverkningsrester minskar mängden 
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död ved i skogarna. Död ved är viktigt för många insekter, svampar, mossor och lavar 

samtidigt som veden (främst grenar och toppar) förhindrar uttorkning av marken.  

Förbränning av biomassa leder till förbränningsprodukter som bland annat stoft, flyktiga 

organiska kolväten, kväveoxider, koloxid och tjära. Även koldioxid avges men anses inte 

bidra till ett nettotillskott så länge nyplantering sker i motsvarande mängd som avverkning 

genomförs. 

5.1.4 Kärnkraft 

I drift avger ett kärnkraftverk i princip inga klimatpåverkande emissioner. Däremot avges 

koldioxid och andra gaser i samband med brytningen och transporten av kärnbränsle 

eftersom många arbetsmaskiner drivs av exempelvis diesel. Uranbrytning sker i dagbrott 

eller gruvor vilket har stor påverkan på närliggande miljö. Uran lakas ut ur malmkross 

med olika kemikalier vilket leder lakrester som pumpas eller tippas till närliggande 

områden som avfall.   

Människor som arbetar med uranbrytning utsätts för relativt höga doser av strålning från 

den radioaktiva malmen vilken har kraftigt negativ påverkan på hälsan. 

5.1.5 Torv 

På grund av torvets långa bildningstid
8
 (ca 10 tusen år) är det svårt att klassificera torv 

som antingen förnybart eller fossilt. Om man däremot ser över 100-års cykler år så bör 

torveldning därmed anses ha samma påverkan på klimatet som fossila bränslen.  

Emissioner vid förbränning av torv är till största del koldioxid (resulterar i nettotillskott till 

atmosfären) men även kväveoxider och metan. Metan har vid utsläpp till atmosfären en 

klimateffekt som är 20 gånger starkare än koldioxid. (Naturskyddsföreningen, 2010) 

5.1.6 Naturgas 

Naturgas är en renare form av fossilt bränsle jämfört med exempelvis kol och olja. 

Emissionerna vid förbränning av naturgas är nästan desamma som övriga fossila 

alternativ, dock med lägre utsläpp per erhållen kWh. Emissionerna är generellt koldioxid, 

kväveoxider och svavel (nästan försumbara mängder).  

Naturgashanteringen är ett riskmoment då gasen lagras under tryck. Naturgas består till 

största del av metan blandat med små mängder högre kolväten samt koldioxid. Ett 

eventuellt läckage av naturgas påverkar klimatet mer än motsvarande mängd koldioxid 

då metan har ca 20 gånger starkare klimateffekt. 

                                                      
8
 Torv kräver kring 10 tusen år under rätt förhållanden för att bildas vilket kan jämföras med 

biomassa som endast kräver ett 10-tals till 100 år för att bildas eller fossila bränslen som behöver 
från 50 miljoner år och uppåt för att bildas. 
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5.1.7 Kol 

Förbränning av kol resulterar i utsläpp med relativt höga halter av exempelvis svavel, 

kväveoxider och koldioxid. Kol är en ändlig resurs men det förväntas finnas tillgångar för 

långt fram i tiden, långt efter att olje- och gasresurserna sinat.    

Brytning av kol sker i underjordiska gruvor eller dagbrott. I samband med detta påverkas 

miljön negativt, ofta bildas bland annat slagghögar av biprodukter. Även tungmetaller kan 

ansamlas i mycket höga halter.  

5.1.8 Olja (Även bensin och diesel räknas in då dessa är produkter ur olja) 

Eldning av olja leder generellt till utsläpp av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid (i 

vägtransporter emitteras dock inget svavel då fordonsdrivmedel i Sverige är svavelfritt) 

och stoft. (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet) Nyttjandet av olja medför 

också risker för negativ miljöpåverkan i samband med att den utvinns och under 

transporter, omlastning och förädling. Både mänskliga samhällen och känsliga 

naturmiljöer kan drabbas om olyckor inträffar. Olja är en i högsta grad ändlig resurs och 

tillgången bedöms minska kraftig under det närmsta århundradet.  

5.2 Emissioner från förbränning 

Förbränning av fossila energikällor bidrar som nämnts tidigare till växthuseffekten, vilken i 

sin tur ändrar förutsättningarna för delar av de ekosystem som finns på jorden. Om 

påverkan blir så kraftig att arter utrotas är det mycket allvarligt eftersom det innebär att 

genbanken blir mindre. Nedan kommer en kortfattad beskrivning av olika kemiska 

föreningar som kan uppkomma vid förbränning: 

 Koldioxid (CO2) är den växthusgas som bedöms ha störst påverkan på 

växthuseffekten på grund av de stora kvantiteter som släpps ut världen över. Det 

bildas normalt vid förbränning men kan bildas som biprodukt i olika kemiska och 

biologiska processer.   

 Kolmonoxid (CO) bildas vid ofullständig förbränning av kolföreningar. Denna gas 

är lukt- och färgfri och är farlig att andas in.  

 Svavel (SOx) finns naturligt i biomassa och i fossila energikällor. Vid förbränning 

bildas svaveloxider som vid kontakt med vatten (exempelvis regn) ger upphov till 

svavelsyra. Denna bidrar i sin tur till försurning av mark, skog och vatten vid 

nederbörd. 

 Kväveoxid (NOx) ger upphov till bland annat försurning och övergödning av 

mark, skog och vatten vid nederbörd. Dessutom bidrar det till bildning av 

marknära ozon som i sin tur kan leda till försämrad tillväxt hos olika 

jordbruksgrödor och skog.  

 Flyktiga organiska ämnen (VOC – Volatile organic compounds) är ett 

samlingsnamn för en grupp olika kolväten, bland andra toluen, xylen och bensen. 

Dessa är giftiga för människor att andas in, vissa (som exempelvis bensen) är 

cancerogena. Dessa ämnen ger även upphov till marknära ozon. 

 Stoft består av partiklar som varierar från <1 micrometer till över 100 micrometer 

i storlek och släpps ut bland annat vid eldning av trä. Stoft har akuta effekter på 

luftvägarna och kan orsaka andningsprobelm.  

 Tjära kan är ett samlingsbegrepp för tyngre kolväten (till skillnad från VOC som 

är flyktiga) och kräver relativt hög temperatur för att anta gasform. Tjära påverkar 
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luftvägarna och vissa komponenter i tjära har cancerogen effekt. Tjära 

kännetecknas ofta av en karaktäristisk lukt som kan vara störande för närmiljön. 

(Naturvårdsverket, 2005) 

5.3 Bedömning av åtgärdsförslag och påverkan på miljömålen 

I följande delkapitel presenteras graden av energieffektivisering och påverkan på de olika 

miljömålen. Energieffektiviseringen och åtgärdernas påverkan på miljömålen är 

sammanfattad i tabeller. I tabellerna om åtgärdernas påverkan på miljömålen illustreras 

åtgärdernas påverkan med pilar enligt: 

 grön/snett upp = positiv påverkan på miljömål 

 gul/horisontell = ingen påverkan på miljömål 

 röd/snett ner = negativ påverkan på miljömål 

5.3.1 Åtgärdsförslag – Energitillförsel 

Resultat av förändringar i energitillförseln (energieffektivisering samt omställning från 

fossil till förnybar energi) i den kommunala verksamheten är sammanfattad i Tabell 1 och 

åtgärdernas påverkan på miljömålen kan ses under respektive åtgärd.  

Upphandling av miljömärkt el leder generellt till positiv påverkan på miljömålen samt till 

reducerade priser på inköpt el. Dock handlar inte upphandlingen i sig om att uppnå en 

kvantitativ förändring i elförbrukningen och därför kvantifieras inte denna post i Tabell 1.  

Storleken på solfångare på Kvarnbadet och solceller i kommunregi är ej specificerade i 

Energiplan 2013. Exempelberäkningar har dock gjorts i avsnitt 4.1.2 med 4.4.2 som har 

använts som mål till 2020. För solfångare är det antaget att 50 % av värmebehovet täcks 

av solvärme och för egenproducerad el gäller 1 % av den totala förbrukningen. 

Nollalternativen för dessa motsvarar 10 % av de antagna värdena.  

     

Tabell 1 Utveckling av energitillförsel inom kommunens verksamhet fördelat på åtgärdsförslag (MWh) 

 Nuläge Nollalternativ Energiplan 2013 

Upphandling 

miljömärkt el (MWh) 
Ej kvantifierad --- --- 

Solfångare på 

Kvarnbadet (MWh) 
0 21.2 212 

Solcellsanläggning i 

kommunregi (MWh) 
0 12.5 125 

 

Påverkan på miljömålen beskrivs nedan och sammanfattas i tabellerna nedan. 
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1. Upphandling för miljömärkt el 

Eftersom Vallentuna köper ospecificerad el betyder det att elen som levereras är en mix 

av olika energislag, med en betydande andel från fossila källor. Att byta till miljömärkt el 

innebär att all el som köps in ”garanteras” vara av förnybart ursprung och därmed skulle 

resultera i att den fossila andelen skulle ersättas med förnybar el. Upphandlingen i sig är 

ej relevant för miljöbedömningen och bedöms därför inte.  

Miljömärkt el baseras på förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och biobränslen. 

Detta innebär att elen som levereras till kommunen kan baseras på något eller några av 

nämnda alternativ och därför kan resursutnyttjandet variera beroende på hur avtalet 

utformas. Beroende på elkälla kan utsläpp till luften komma att påverkas olika. Sol-, vind- 

och vattenkraft har minimal påverkan på luft vid drift samtidigt som eldning av biomassa 

avger bland annat stoft, kolväten, kväveoxider och koloxid.  

Även den biologiska mångfalden kommer att påverkas olika beroende på vald elkälla. 

Land- och havsbaserade djur kan komma att påverkas genom fysiska förändringar i 

deras närmiljö. Upprättande av vindkraft bidrar till buller vilket kan påverka omgivningen. 

Tabell 2. Föreslagen åtgärds påverkan på miljömålen. 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

använd-

ning 

Biologsik 

mångfald 

Buller Övrigt 

Upphandling 

miljömärkt el       
 

 

 

2.  Solfångare på Kvarnbadet 

Solfångare på Kvarnbadet leder till minskat behov av köpt värme och därmed även 

producerad värme på fjärrvärmeverket. Klimat- och miljövinsterna som uppnås (förutsatt 

att förbränningen minskas vid värmeproduktionen) är att solfångaranläggningen 

reducerar utsläpp av förbränningsprodukter såsom partiklar, svavel, kolmonoxid, 

kväveoxider och kolväten. 

Installation av en solfångaranläggning inkluderar pumpar som drivs av el och därmed 

ökar detta behov. Mängden elenergi som krävs för att driva pumpar bedöms dock vara 

marginell i förhållande till den värme som fås ut och har därför relativt liten påverkan på 

miljömålen. Pumpen ökar ljudnivån lokalt men anses ha väldigt begränsad påverkan på 

omgivningen.  

Tabell 3. Föreslagen åtgärds påverkan på miljömålen. 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

använd-

ning 

Biologsik 

mångfald 

Buller Övrigt 

Solfångare på 

Kvarnbadet         

 

3.  Solcellsanläggning i kommunregi 
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En solcellsanläggning bidrar till egen elproduktion vilket reducerar behovet av inköpt el. 

Under drift sker inga utsläpp och då solceller generellt saknar rörliga delar avges heller 

inga ljudemissioner. Anläggningen kräver dock relativt stora arealer (vid antagandet att 

solel kommer täcka 1 % av kommunens energibehov) kommer lämplig mark att behöva 

nyttjas för ändamålet. Eventuellt kan några av kommunfastigheternas tak användas för 

en del av solcellerna. 

Tabell 4. Föreslagen åtgärds påverkan på miljömålen. 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

använd-

ning 

Biologsik 

mångfald 

Buller Övrigt 

Solcellsanläg

gning i 

kommunregi         

 

 

4.  Ersätta olja med värmepump 

Då el används för att driva värmepumpar elimineras lokala utsläpp av 

förbränningsprodukter. Beroende på elens ursprung så varierar effekterna på miljömålen, 

dock bedöms de allra flesta målen påverkas positivt (baserat på miljömärkt el). Åtgärden 

kan dock öka bullernivåerna kring fastigheten då värmepumpar har en högre bullernivå 

än oljepannor.  

Andelen fossila bränslen minskar, vilket är positivt. Värmepumpar omvandlar el till värme 

med hög verkningsgrad (ca 300 %), men trots den höga verkningsgraden innebär detta 

att energi av högre kvalitet än nödvändigt används till uppvärmningsändamål. Vill man 

främja god hushållning med naturresurser bör värmepump ses som ett alternativ endast 

då fjärrvärme eller närvärme inte finns tillgängligt, alternativt om miljömärkt el finns i 

överskott.  

En värmepump har låga driftskostnader jämfört med en oljepanna. Stigande priser på el i 

framtiden kan dock öka driftkostnaderna jämfört med dagens nivå. Att byta ut en 

bränslepanna mot en värmepump kan försämra ventilationen i en fastighet med självdrag. 

En panna avger dessutom spillvärme och när den ersätts med en värmepump kan 

källaren bli kall och fukten kan öka. Om värmepump installeras är det därför bra att se till 

att källaren ventileras samt att använda en fläkt som hjälper till att torka bort fukten. Den 

största miljövinsten fås när en värmepump installeras i ett eluppvärmt hus eftersom det 

ger en stor effektivitetsvinst.  
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Tabell 5. Föreslagen åtgärds påverkan på miljömålen. 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

använd-

ning 

Biologsik 

mångfald 

Buller Övrigt 

Ersätta olja 

med 

värmepump  
      

 

 

 

5.3.2 Åtgärdsförslag – Byggnader  

Föreslaget åtgärdspaket går ej att bedöma individuellt utan en samlad miljöbedömning 

har gjorts och kan ses i Tabell 7. I kommunverksamhetens byggnader används energi i 

form av el, fjärrvärme och olja. Användningen av olika energislag fördelar sig enligt 

redovisningen i Tabell 6. I detta fall antas nollalternativet vara densamma som nuläget då 

det saknas underlag för att bedöma hur utvecklingen kan komma att te sig om inga 

satsningar görs för att energieffektivisera byggnaderna.  

 

 

 

 

 

Tabell 6 Energianvändning i kommunverksamhetens bostäder och lokaler fördelat på energislag (kWh/m
2
, år) 

 Nuläge Nollalternativ Energiplan 2013 

Bostäder och lokaler     

El (kWh/m
2
,år) 92.9 92.9 82.3+5.1 

Fjärrvärme (kWh/m
2
,år) 75.1 75.1 66.6 

Olja (kWh/m
2
,år) 15.3 15.3 0 

Totalt (kWh/m
2
,år) 183.3 183.3 154 

Vid antagandet att oljan ersätts av värmepump med en värmefaktor på 300 % behövs 

endast 5.1 kWh/m
2
, år för att värma lika mycket som 15.3 kWh/m

2
, år olja gör (vilket 

motsvarar 2009 års siffror). El och fjärrvärme antas behålla lika stora andelar av 

energiförsörjningen förutom värmepumpsfraktionen som redovisas parallellt med resten 

av elen, dvs. 5.1 kWh/m
2
,år. Åtgärden kan öka bullernivåerna i eller utanför fastigheten 

då värmepumpar har en högre bullernivå än oljepannor.    

Beroende på elens ursprung påverkas miljön olika. Se avsnitt 5.1 för utförligare 

beskrivning på vilka konsekvenser som medförs beroende på kraftslag.  

Eldning av olja avger olika förbränningsprodukter som har påverkan på miljö och hälsa. 

Se avsnitten 5.1.8 samt 5.2 för utförligare information.  
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Fjärrvärme kan ursprungligen komma från flera olika processer. Förbränning av biomassa 

och överskottsvärme från processindustrier hör till vanliga värmekällor. I fallet för 

Vallentuna produceras fjärrvärmen till största del genom förbränning av biomaterial 

(främst biomassa). Utöver det används även värmepump. Förbränningen avger 

förbränningsprodukter och elen medför olika konsekvenser beroende på energikälla. Se 

5.1 för utförligare beskrivning av miljökonsekvenserna.  

Åtgärdsförslagen rörande byggnader bedöms huvudsakligen medföra en positiv påverkan 

på miljömålen. Det huvudsakliga skälet är sänkt energiförbrukning och därmed reducerad 

resursanvändning. Dessutom frångås fossila energislag till fördel för förnybara alternativ.  

 

 

 

 

 

  

Tabell 7. Påverkan på miljömålen för åtgärdsförslag rörande byggnader. Åtgärdsförslagen för byggnader 
bedöms påverka miljömålen likvärdigt och presenteras därför med endast en pil som representerar alla 
åtgärdsförslagen tillsammans.  (Boverket, 2008) 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

använd-

ning 

Biologisk 

mångfald 

Buller Övrigt 

Samlade 

åtgärdsförslag 

(Se 4.2.2) 

 

        

 

5.3.3 Åtgärdsförslag – Transporter   

Även för transportåtgärderna har det varit omöjligt att bedöma de individuellt föreslagna 

åtgärderna utan åtgärderna har bedömts som ett paket vilket kan återses i Tabell 9. 

Fossila drivmedel utgör ca 95 % av den totala användningen av drivmedel i Sveriges 

vägtransporter. Vid förbränning av dessa drivmedel bildas koldioxid, koloxid, kolväten 

(VOC), kväveoxider och partiklar (inget svavel då allt drivmedel i Sverige är svavelfritt). 

Både användning samt hantering medför risker och negativa effekter på miljö och 

samhällen. För mer utförlig beskrivning av fossila bränslens miljökonsekvenser se avsnitt 

5.2. 

Förnybara drivmedel såsom etanol, FAME och biogas produceras i dagsläget av 

biomassa och annat ”icke-fossilt” organiskt material. Förbränningen av dessa drivmedel 
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påverkar inte klimatet så länge motsvarande mängd kol (som släpps ut som koldioxid) 

binds till ny biomassa. Vid förbränning av förnybara drivmedel bildas likt bensin och diesel 

kväveoxider, stoft, och VOC, dock i reducerade mängder (i vissa fall kraftigt reducerade).    

Trycksatta drivmedel (biogas eller cng) kräver högre varsamhet och risker vid hantering 

av dessa gäller bland annat läckage. Vid bristfälliga anslutningar och tätningssystem kan 

gasläckor uppstå. Eventuellt läckage av metan (huvudkomponent i biogas och cng) bidrar 

till förhöjd växthuseffekt jämfört med koldioxid med ca faktor 20. 

Nollalternativet i detta fall antar 15 % lägre totalförbrukning av energi samt 20 % 

förnybara drivmedel bland kommunens fordon.  

 

 

 

 

 

Tabell 8 Energianvändning i kommunverksamhetens transporter fördelat på bränsle (MWh) 

 Nuläge Nollalternativ Energiplan 2013 

Bensin (MWh) 323 245 0 

Diesel (MWh) 79 73 0 

Etanol (MWh) 0 0 0 

Biogas (MWh) 0 24 259 

El (MWh) 0 0 22 

Totalt (MWh) 402 342 281 

Åtgärdsförslagen bedöms i huvudsak medföra positiva effekter på miljömålen. Att sänka 

energiförbrukningen med 30 % (enligt mål) innebär en stor förbättring av 

resursutnyttjandet. Kombinerat med att all använd energi ska vara förnybar påverkas 

målen starkt positivt.  

I regel använder miljöfordon förnybara drivmedel eller så har de relativt låg förbrukning av 

fossila drivmedel vid drift. Effektivisering av resor, exempelvis genom samåkning, samt 

byte till ”miljöfordon” påverkar miljömålen positivt. Beroende på hur väl 

samåkningsmöjligheter utnyttjas kan stora energivinster göras. 

Tabell 9. Påverkan på miljömålen för åtgärdsförslag rörande transporter. Åtgärdsförslagen för transporter 
bedöms påverka miljömålen likvärdigt och presenteras därför med endast en pil som representerar alla 
åtgärdsförslagen tillsammans.  (Naturvårdsverket, 1991) (prop. 1996/97:53) (Svenska Petroleum och 
Biodrivmedelsinstitutet) 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

användning 

Biologisk 

mångfald 

Buller Övrigt 
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Samlade 

åtgärdsförslag 

(se 4.3.2)  
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5.3.4 Åtgärdsförslag – Offentlig belysning 

Åtgärder för offentlig belysning har bedömts som ett paket och kan återses i Tabell 11.  

I nollalternativet antas att alla kvicksilverarmaturer byts ut mot metallhalogenarmaturer. 

Nollalternativen motsvarar Ekodesigndirektivet vilken förbjuder försäljning av 

kvicksilverarmaturer efter 2015 och ett byte kommer bli nödvändigt med tiden. 

Målsättningen är definierat i Energiplanen 2013 att byta alla kvicksilverarmaturer till LED. 

Beräkning över mängden sparad energi presenteras i Tabell 10. (Eriksson, 2009) 

Tabell 10 Energiförbrukning i vägarmaturer (MWh). 

 Nuläge Nollalternativ Till LED   

Byte av 

armaturer 

2597 1300 400 

Totalt (MWh) 2597 1300 400 

Metallhalogen och högtrycksnatrium innehåller lägre halter av kvicksilver jämfört med 

”kvicksilverarmaturer” vilket leder till mindre påverkan på miljön ifall dessa skulle gå 

sönder. LED-lampor innehåller inget kvicksilver alls.  

Då LED-armaturer drar mindre el än motsvarande kvicksilverarmatur bidrar det till 

effektivare resursanvändning vilket i sin tur ger utslag i och med att utsläpp reduceras.   

Tabell 11 Påverkan på miljömålen för Offentlig belysning. Åtgärdsförslagen för offentlig belysning bedöms 
påverka miljömålen likvärdigt och presenteras därför med endast en pil som representerar alla åtgärdsförslagen 
tillsammans.  (LED-belysning, Energisnåla lampor, 2012) (Belysningsbranschen) 

Åtgärds-

förslag 

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Frisk 

luft 

Ingen 

över-

gödning 

Endast 

naturlig 

försurning 

Resurs-

användning 

Biologisk 

mångfald 

Buller Övrigt 

Samlade 

åtgärdsförslag 

(se 4.4.2) 
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5.3.5 Åtgärdsförslag – Konsumtion, avfall och kunskap 

Miljöbedömning görs inte för detta åtgärdsförslag i denna MKB eftersom åtgärderna inte 

går att kvantifiera. De handlar till största del om kunskap och ökad medvetenhet i 

allmänhet. Var, när och hur denna kunskap tillämpas varierar kraftigt beroende på individ 

vilket leder till vitt skilda miljöeffekter som är svåra att mäta och applicera på vilken 

kunskap som tillämpats. Däremot kommer dessa förslag med stor sannolikhet att påverka 

miljömålen positivt då dessa ur ett större perspektiv antagligen kommer påverka helheten 

positivt.     

5.4 Sammanvägning av åtgärder 

Åtgärderna som har föreslagits avser i första hand till begränsad resursanvändning i de 

fall det är möjligt. Därefter fokuseras mycket på förnybar energianvändning istället för 

fossila alternativ. Dock är många av åtgärdsförlagen ej kvantifierade (flera går ej att 

kvantifiera), därmed går det inte att ta fram ett exakt resultat.  

Åtgärderna bör dock sammantaget bidra till en klimat- och miljövinst som gör att 

kommunen håller sig i framkant i relation till nationella mål för kommande år. Utöver det 

gör kommunen en ekonomisk vinst genom att utnyttja mindre energi i sin verksamhet 

vilket leder till finansiella besparingar.    
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6 Uppföljning och fortsatt arbete 

6.1 Uppföljning 

För de aspekter där miljöpåverkan bedöms vara betydande bör uppföljning finnas. 

Förutom uppföljning genom det årliga kommunbokslutet så ska energiplanen revideras en 

gång varje mandatperiod. Innan revideringen påbörjas ska en bedömning göras om 

huruvida enbart planens handlingsprogram, innehållande mål och åtgärder, behöver 

revideras eller om en helt ny energiplan behövs. 

6.2 Fortsatt arbete 

Förutsatt att all energi i kommunens verksamhet är förnybar (både byggnader och 

transporter) bör ytterligare satsningar göras på resursoptimering och minskad 

energianvändning i form av energieffektiviseringsåtgärder. Att kvantifiera åtgärderna gör 

att bedömningen ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv blir möjligt vilket 

skulle ha en positiv effekt för Vallentuna kommun.  
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