
 

 

 

 

Energibalans 2010 
 

 

 

 

Alvesta kommun 

 

 

 

 



Energibalans 2010 Alvesta kommun 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentinformation: 

Titel:   Energibalans 2010, Alvesta kommun 

Sammanställt av:  Göran Gustavsson, Projektledare, Energikontor Sydost AB 

inom ramen för projektet SEP 

WP3 Development and implementation of energy strategies 

3.1 Roadmaps and strategies 

Utgivare Energikontor Sydost AB 

Framtidsvägen 10 A 

351 96 Växjö 

Sverige – Sweden 

Med stöd från: The Interreg 4B North Sea Region Programme, 

Regionförbundet Södra Småland, tjänstemän i Alvesta 

kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Färdigställt: Oktober 2012 



Energibalans 2010 Alvesta kommun 

3 

 

Förord  
Regionförbundet Södra Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram 

en regional klimat- och energistrategi, för att ge en grund för de närmaste årens 

arbete för minskning av utsläppen av klimatgaser enligt de nationella och regionala 

klimatmålen. Som ett led i detta arbete strävar Regionförbundet södra Småland 

och Länsstyrelsen i Kronobergs län efter att energibalanser upprättas dels för 

Kronobergs län, dels för varje kommun och innehåller uppgifter om 

energianvändning, energiproduktion och fossilt CO2-utsläpp. Energibalanserna kan 

användas som underlag vid beslut om åtgärder och som verktyg för att i efterhand 

följa upp åtgärdernas verkliga påverkan.  

Samverkan med Regionförbundet Södra Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län 

bedrivs inom ramen för projektet SEP som finansieras av North Sea Region-

programmet. Projektet SEP har som syfte att stödja regional utveckling med energi 

som utgångspunkt. Regionala energikontor och regionala utvecklingskontor kan 

bidra med information och kunskaper om de fördelar man kan få med ett kraftfullt 

utnyttjande av energi från förnybara källor, både socialt och ekonomiskt, och hur 

man kan effektivisera sin energianvändning och införa energisparåtgärder.  

Statistiken från SCB som ligger till grund för energibalansen, har från och med 2009 

års statistik presenterats på ett nytt sätt. De nya indelningarna innebär att siffror 

är sammanslagna till större enheter. Tidigare redovisades exempelvis varje enskilt 

bränsle för sig. Nu har bränslena grupperats i förnybara och icke förnybara. För att 

göra jämförelser med tidigare år har olika bränsleslag adderats för tidigare år för att 

harmonisera med 2009 års statistik. Statistiken som redovisas från och med 2009 

redovisar användningen av energi. Två undantag är fjärrvärme och el, där 

produktionen också redovisas.  

Statistiken från SCB har en eftersläpning i tiden. Den senaste statistiken som 

rapporten bygger på, för 2010, presenterades av SCB i månadsskiftet maj/juni 

2012. Energibalansen är framtagen av Energikontor Sydost i samarbete med 

tjänstemän i Alvesta kommun. Mer information om syfte, metod, källor och 

avgränsningar finns i sista avsnittet.  
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Sammanfattning 
Energibalansen är en kartläggning av energiflödet i Alvesta kommun. Energiläget 

år 2010 jämförs med 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 för att 

kunna utläsa tendenser och förändringar. För oljeleveranser till kommunen 

redovisas statistik till och med år 2011. För koldioxidemissioner bör nationella 

emissionsdatabasen användas. I rapporten redogörs för dessa emissioner till och 

med år 2011. 

Totalt använde Alvesta kommun 850 GWh under år 2010. Det är en uppåtgående 

trend. 59 % av energitillförseln är från förnyelsebara källor år 2011, med 

antagandet att 60 % av den använda elenergin kommer från förnybara källor. 

Andelen har tenderat att öka över tiden, med undantag för åren 2009 och 2010, 

vilket gissningsvis beror på felaktigheter i den inrapporterade statistiken.  

Mängden använd fjärrvärme har ökat på ett mycket tydligt sätt sedan 1990 och 

utgör år 2010 knappt 20 % av den totalt använda energin. Sedan 1990 har 

användningen ungefär femdubblats. För Kronobergs län som helhet utgör 

fjärrvärmeanvändningen 15 % av den totalt använda energin. 

Produktionen av el i kommunen är mycket liten, under en procent av den totalt 

förbrukade elen i kommunen. Den utgörs av vattenkraft. Som jämförelse kan 

nämnas att 25 procent av Kronobergs läns förbrukning produceras inom länet, i 

form av vattenkraft och kraft från kraftvärmeverk.  

Statistiken på mängden oljeleveranser till kommunen har tydliga osäkerheter och 

tar inte hänsyn till förflyttningar mellan kommuner. För att ge en mer rättvis bild, 

redovisas oljeleveranser till länet i rapporten. Bensinanvändningen i länet har en 

fallande tendens under senare år, medan dieselanvändningen istället ökar. 

Transportsektorn är den avgjort största källan för koldioxidutsläpp.   

Utsläppen av koldioxid från energianvändning har en tydligt minskande trend. 

Utsläppen från transportsektorn tenderar under senare år att minska något, men 

har ökat tydligt sedan 1990-talet. Utsläppen från ”Energiförsörjning” har tydligt 

minskat sedan 1990-talet. 

Andelen förnybart i bränslemixen är svår att ange på grund av tidigare nämnda 

osäkerheter i statistiken, men den ligger på en hög nivå, mellan 50 och 60 %. Med 

vissa antaganden har andelen beräknats till mellan 59 och 60 % för år 2011. Under 

samma antaganden låg motsvarande siffra för länet som helhet på 48 % (2009). 

Rapporten ger underlag för att värdera möjligheten för kommunen att nå två av 

sina miljömål för år 2014. Målet om en andel av förnybart på 60 % tycks kunna nås, 

medan målet koldioxidutsläpp på högst 2,1 ton/capita tycks bli svårare.  
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Alvesta kommun 
 

Alvesta kommun har 18 802 invånare (år 2010)  

Yta:  978 km2  

Befolkningsstruktur: 19,2 personer per km2 

Orter och befolkning:  De största orterna är Alvesta med cirka 7400 invånare, följt  
av Moheda (cirka 1800 invånare), Vislanda (1700 invånare) 
och Grimslöv (600 invånare). 

 

Kommunikationer: Kommunikationerna är väl utvecklade. I Alvesta finns tillgång 
till såväl goda tåg- som vägförbindelser. Flygförbindelse 
finns i grannkommunen Växjö. 
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Miljömål 

Tabell 1: Internationella, nationella, regionala och kommunala miljömål. 

Länsstyrelsen har arbetat fram förslag på nya regionala miljömål för länet och 

presenterat förslagen för bland annat Klimatkommission Kronoberg. Men förslagen 

till nya regionala miljömål är våren 2012 ännu ett arbetsmaterial, processen har 

fördröjts på grund av att Länsstyrelsen inväntar nationella beslut innan 

uppdaterade regionala mål kan antas. 

 

 
 

                                         

1
 http://europa.eu/pol/ener/overview_en.htm, 2007-08-06 

2
 http://www.managenergy.net/products/R1592.htm, 2007-07-25 

3 http://www.miljomal.nu/, 2007-08-14 

EU:s mål 2020 Sveriges mål 

Kronobergs läns mål 

2010 

Alvesta kommuns mål 

2014 

  

20 % mindre 

koldioxidutsläpp jämfört 

med 1990 (Energy policy 

for Europe 2007)12 

De svenska utsläppen av 

växthusgaser skall som 

ett medelvärde för 

perioden 2008–2012 vara 

minst 4 % lägre än 

utsläppen år 1990 

(nationellt delmål) 

Koldioxidutsläpp från 

direktanvändning av 

fossila bränslen har 

minskat till 

3,5 ton/år/invånare 

2050: Fossilbränslefritt 

Fossila koldioxidutsläpp 

är högst 2,1 ton/capita 

och år 

2030: Fossilbränslefritt 

  

20 % förnyelsebar energi 

(Energy policy for Europe 

2007) 

2020: Fossilbränslefri, 

oberoende av olja för 

uppvärmning 

Hälften av 

energianvändningen ska 

vara förnybar. 

Biobränslen ger minst 

2 TWh/år 

Minst 60 % av den totala 

energianvändningen 

kommer från förnybara 

energikällor 

  

10 % förnyelsebara 

drivmedel (Energy policy 

for Europe 2007) 

 Alternativa förnybara 

bränslen utgör minst 6 % 

av energitillförseln 

Användningen av 

förnybara drivmedel för 

transporter är minst 10 % 

  

20 % energibesparing till 

2020 (jämfört med 

projekterad förbrukning 

2020) (Energy policy for 

Europe 2007) 

2020 (2050): minskning 

med 20 % (50 %) av den 

totala 

energianvändningen per 

uppvärmd areaenhet i 

bostäder och lokaler3 

Elenergiförbrukningen har 

minskat med minst 10 % 

jämfört med 1995 

   

http://www.managenergy.net/products/R1592.htm


Energibalans 2010 Alvesta kommun 

10 

 

Kommer Alvesta kommun att nå sina miljömål för år 2014? 
Alvesta kommun har satt tre miljömål för år 2014. Eftersom denna rapport i 

huvudsak sträcker sig fram till och med 2010, är det för tidigt att utvärdera, men 

det kan vara intressant att se om målen känns möjliga att uppnå. 

Mål 1: Fossila koldioxidutsläpp är högst 2,1 ton/capita och år: 

Denna rapport tar upp två olika sätt att mäta koldioxidutsläppen på. Det sättet som 

rekommenderas är med hjälp av Nationella utsläppsdatabasen. Denna statistik 

redogörs för under rubriken ”Klimatpåverkan av energianvändningen”. Den säger 

att utsläppen år 2010 är 4,0 ton/capita och att den har minskat med cirka 25 % 

sedan 10 – 20 år tillbaka. Det andra sättet att mäta utsläppen på är med hjälp av 

SCBs årliga undersökning om kommunala oljeleveranser. Denna statistik ger värdet 

2,6 ton/capita. I den siffran bortses från utsläpp från förbränning av fossila 

bränslen för elproduktion, vilket orsakar relativt små utsläppsmängder. Eftersom 

det finns olika sätt att mäta utsläppsmängderna på, är det förstås mest intressant 

att se relativa förändringar inom en och samma metod, istället för att ge mål i 

absoluta värden. Eftersom Nationella utsläppsdatabasen anses mest tillförlitlig, så 

kan sägas att utsläppen har minskat, utan att för den del ge några absoluta mått. 

Målet är inte uppnått redan 2010, oberoende av vilken metod vi använder. 

Mål 2: Minst 60 % av den totala energianvändningen kommer från förnybara 

energikällor: 

Med vissa antaganden som redogörs för under avsnittet ”Förnybar energi” kan sägas 

att andelen ligger mellan 59 och 60 % för år 2011. För de närmast föregående åren 

har andelen varit lägre. Det råder här stor osäkerhet i den rapporterade statistiken. 

En försiktig uppskattning är att kommunen kan ha nått detta målet år 2014. 

Mål 3: Användningen av förnybara drivmedel för transporter är minst 10 %: 

Innehållet i denna rapport ger inte tillräckligt underlag för att mäta detta mål. 
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Energibalansen 
Energibalansen är en kartläggning av energiflödet i Alvesta kommun. Energiläget 

år 2010 jämförs med 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 för att 

kunna utläsa tendenser och förändringar. För oljeleveranser till kommunen 

redovisas statistik till och med år 2011. För koldioxidemissioner bör nationella 

emissionsdatabasen användas. I rapporten redogörs för dessa emissioner till och 

med år 2011. 

Slutanvändning 2010 
Totalt användes ungefär 850 GWh inom kommunens geografiska område under år 

2010. Användningen ökar sedan 90-talet, men den varierar mycket från ett år till 

ett annat. Statistiken för användningen av icke-förnybara bränslen är osäker. I figur 

1 kan ses hur användningen av fossila bränslen varierar mellan olika år, speciellt 

ökningen år 2009 och 2010. För att få en annan bild av användningen av fossila 

bränslen kan man studera figur 3, som visar utsläppen av koldioxid från 

användningen inom olika sektorer. Denna utsläppsstatistik baseras på en annan 

mätmetod, som tas upp senare i rapporten. I den figuren ser man att utsläppen 

från transporter istället minskar från 2008 till 2009. Om man antar att 

användningen av fossila bränslen var densamma 2008 som 2009 och 2010, så 

kommer den totala energianvändningen att ligga runt, eller lite över, 700 GWh för 

2009 och 2010, alltså ungefär som för åren sedan 2005.    

Fjärrvärmeanvändningen är 166 GWh år 2010. Under de senaste åren står 

fjärrvärmeanvändningen för mellan 17 och 20 % av den totala användningen. För 

Kronobergs län som helhet är motsvarande siffra 15 %.  Användningen av fjärrvärme 

har ökat mycket sedan 90-talet, i takt med bland annat att nya anläggningar har 

tagits i drift. Användningen av elenergi har ökat på ett tydligt sätt under mätserien 

och är år 2010 knappt 300 GWh, lite mer än 30 % av den totala 

energianvändningen, något högre än för länet som helhet. Se figur 1, där 

användningen av förnyelsebara och icke-förnyelsebara bränslen sedan 1990 också 

visas.  
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Figur 1: Energianvändning fördelat på förnybara - och icke-förnybara bränslen, fjärrvärme och elenergi. 

I tabell 2 nedan redovisas värmepumpar för sig eftersom detta inte är redovisat i 

SCBs statistik. Energianvändningen från värmepumpar grundar sig på statistik från 

kommunen om ansökningar om installation av dessa. Statistiken finns från och med 

år 2000.  

På grund av osäkerhet i mängden producerad biogas bakåt i tiden och den ringa 

produktionen, har jag valt att inte alls ta med biogasen i figur 1 eller tabell 2. Det 

sker en viss utvinning av biogas vid avloppsreningsverket i Alvesta. Eftersom 

biogasen står för en väldigt liten del av den tillförda energin, så ger det endast ett 

mycket litet fel i figur 1. 

Solenergin är också utelämnad eftersom den ger ett mycket litet bidrag till den 

totala mängden energi. Något mer om solenergi kommer senare i rapporten. 

Energianvändning Alvesta kommun 
(GWh) 

År 
1990 

År 
1995 

År 
2000 

År 
2005 

År 
2006 

År 
2007 

År 
2008 

År 
2009 

År 
2010 

Icke-förnybara bränslen  189,3 228,1 186,0 223,4 211,8 197,4 182,8 283,1 274,1 

Förnybara bränslen  119,8 103,5 94,9 88,9 81,1 85,6 107,4 114,9 107,8 

Värmepumpar  i.u. i.u. 0,0 5,7 115,1 133,0 13,0 15,2 17,9 

Fjärrvärme 30,9 42,2 61,1 131,4 145,4 138,7 141,9 140,2 166 

Elenergi 197,7 215,6 244,1 256,6 261,8 256,9 260,1 263,3 286,8 
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Total energi (GWh) 537,7 691,9 586,2 706,0 815,2 811,7 705,2 816,8 852,7 

Tabell 2: Kommunens energianvändning fördelat på olika källor. 

I figur 2 har använd fjärrvärme delats upp på förnybara och icke-förnybara källor. 

Användningen av förnybara bränslen ökar i kommunen över tiden. Statistiken för de 

fossila bränslena är ju behäftade med samma osäkerheter här som i figur 1 och 

tabell 2.  

 

Figur 2: Energianvändning fördelat på förnyelsebara - och icke-förnyelsebara bränslen och elenergi, med 
fjärrvärmeproduktion fördelat på fossila och förnybara bränslen. 

Energianvändning fördelat på samhällssektorer 
Tabell 3, figur 3 och 4 visas hur energianvändningen fördelat på olika 

samhällssektorer har varierat sedan 1990. ”Industri” är den sektor som använder 

mest energi i Alvesta kommun och inom denna sektor har användningen generellt 

ökat på ett tydligt sätt under mätserien. Sektorerna ”Transporter” och ”Hushåll” 

står för ungefär lika stor användning. Utsläppen från transportsektorn står för en 

mycket stor del av de samlade koldioxidutsläppen eftersom bränslena till 

transportsektorn nästan uteslutande är fossila. Det är alltså inom denna sektor som 

det finns störst potential att förändra den samlade mängden utsläpp. Den stora 

energianvändningen inom transportsektorn åren 2005 och 2006, kan möjligen 

förklaras av efterarbetet av stormen Gudrun. Uppgången de två senaste åren är 

antagligen förknippad med statistikens osäkerhet. Med ”övriga tjänster” menas till 

exempel affärsverksamhet, lager och idrottsanläggningar.  
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(GWh) År 
1990 

År 
1995 

År 
2000 

År 
2005 

År 
2006 

År 
2007 

År 
2008 

År 
2009 

År 
2010 

Jordbruk, skog, fiske 20,4 28,4 18,1 29,9 31,8 28,4 29,1 44,8 37,3 
Industri 169 138,9 201,3 208,3 210,2 267 270,5 287,3 299 

Offentlig verksamhet 44,3 40,7 30,5 28,3 30,3 17,2 19,9 18,2 29,6 

Transporter 121,2 168,7 145,8 205,7 199,5 149 146,3 198 217,5 

Övriga tjänster 23,6 36,7 33,2 50,3 50,2 46,5 50,9 50,4 67,8 

Hushåll 159,2 176 157,3 183,5 186,6 181,4 188,6 217,9 201,4 
Tabell 3: Energianvändningen fördelat på olika samhällssektorer. 

Energi som har genererats i värmepumpar har adderats till sektorn ”Hushåll”. 

Användningen av solenergi och biogas har utelämnats i tabell 3, figur 3 och 4. Det 

påverkar diagrammen mycket marginellt. 

Figur 3 och 4 redovisar samma statistik, men på lite olika sätt. Figur 4 är tänkt att 

ge en tydligare bild av trenden över tiden av användningen inom de olika 

sektorerna. 

 

 

Figur 3: Energianvändningen fördelat på olika samhällssektorer. 
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Figur 4: Energianvändningen fördelat på olika samhällssektorer. 

Fjärrvärmeproduktion och användning 
Fjärrvärmeproduktionen har ökat markant sedan 1990, bland annat i samband med 

drifttagning av nya anläggningar och block. Energin i de insatta bränslena var runt 

30 GWh år 1990. År 2010 hade det ökat till mer än 160 GWh. Figur 5 visar hur 

tillförseln av förnybara och fossila bränslen har varierat. De fossila bränslena står 

alltså endast för någon procent av de totalt insatta bränslena i bränslemixen för 

fjärrvärmeproduktion. Andelen av de olika bränsleslagen grundar sig på 

bränslemixen in i Alvesta energis olika anläggningar, men andra anläggningar bidrar 

endast marginellt. Mängden energi redovisad i figur 5 bygger på levererad 

fjärrvärme. Skulle statistiken istället ha visat producerad fjärrvärme skulle 

staplarna har varit lite högra beroende på värmeförluster i produktionen och 

överföringen.  
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Figur 5: Insatta bränslen I fjärrvärmeproduktionen 

Fjärrvärmeanvändning fördelat på samhällssektorer 
I figur 6 visas hur fjärrvärmen används i varje samhällssektor sedan 1990. ”Industri 

och byggverksamhet” står för den största användningen, följt av hushållssektorn. I 

sektorerna ”Jordbruk, skogsbruk och fiske” och ”Transporter” används ingen 

fjärrvärme alls. För länet som helhet är det hushåll som använder den största 

andelen av den producerade fjärrvärmen, strax över 50 %. 

   

Figur 6: Fjärrvärmeanvändning för olika samhällssektorer. 
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Biobränslepannor 
De större biobränslepannorna i kommunen är kartlagda. I tabellen nedan finns de 

större listade. Förutom den noterade bränsletypen används ofta olja som spets och 

reserv i någon utsträckning på anläggningarna, även om det används endast ca 1 % 

fossilt under ett normalt år. Förutom de listade anläggningarna finns det flera 

mindre, oftast pelletseldade pannor, för uppvärmning av exempelvis skolor. 

Tabell 4: Större biobränslepannor i Alvesta. 

Elproduktion och användning 

Den el som produceras i kommunen kommer från vattenkraftverk. Det finns ingen 

kraftvärme installerad i kommunen. Vindkraft och solkraft spelar fortfarande en 

mycket liten roll i kommunen. Mer om detta senare i rapporten. 

Vattenkraftsstationerna redogörs för i tabell 5, längre fram i rapporten. Dessa är 

alla småskaliga och ger sammanlagt mindre än en procent av den totala 

elanvändningen i kommunen. Som jämförelse kan nämnas att för Kronobergs län är 

motsvarande andel 25 %, men består då förutom vattenkraft också av kraftvärme. 

Vattenkraftproduktionen är alltså mycket blygsam i Alvesta.   

Figur 7 visar hur mycket elenergi som varje samhällssektor har använt sedan 1990. 

Användningen av elenergi inom transportsektorn har ett oförklarligt, mycket högt 

värde under åren 2000 – 2006. På motsvarande sätt har användningen av elenergi 

inom sektorn ”Industri och byggverksamhet” ett oförklarligt lågt värde under 

samma år. Jag har därför, i de två figurerna nedan, överfört den redovisade 

elenergin i transportsektorn till sektorn ”Industri och byggverksamhet” för de 

aktuella åren. Figur 8 visar samma statistik som figur 7, men presenterad så att det 

tydligare går att se hur elanvändningen har förändrats för varje sektor över tiden. 

Transportsektorn står för en mycket liten elanvändning och har därför inte tagits 

  Effekt (MW) Årlig 
Produktion 

år 2010 
(GWh) 

Bränsle Anmärkning 

Alvesta 10 110 Flis Alvesta Energi 

Moheda 8,5 38 Bark, spån Alvesta Energi 

Vislanda 5 33 Bark, spån Alvesta Energi 

Torpsbruk 
 

0,9 1 Pellets Allbo-hus 
 
 

Grimslöv 0,7 2 Spån Folkhögskolan 
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med i figurerna nedan. Enkelt kan sägas att det är sektorn ”Industri och 

byggverksamhet” som självt står för ökningen av den totala elanvändningen. Inom 

de andra sektorerna finns tendenser till förändringar åt något håll, men 

förändringarna är i jämförelse marginella.     

 

Figur 7: Elanvändning fördelat på olika samhällssektorer. 

 

Figur 8: Elanvändning fördelat på olika samhällssektorer. 
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Förnybar energi 
Förnybara energikällor utgörs av solenergi, vindenergi, vattenkraft, geotermisk 

energi samt biomassa. Vid förbränning av biomassa sker ett utsläpp av koldioxid, 

men motsvarande mängd koldioxid tas upp av biomassan vid tillväxt. Därför anses 

det att nettotillförseln av koldioxid till biosfären blir noll. 

Icke-förnybara bränslen som används idag är fossila bränslen (olja, gas och kol) och 

uran. Fossila bränslen består av nedbruten organisk materia (växter och djur) som 

under årmiljonerna pressats samman med lera och slam och ombildats till kolväten. 

Oljan härstammar från hav, d.v.s. algrester, och kol från mer högtstående 

organismer som t.ex. träd. Dagens moderna samhälle förbrukar på ett år samma 

mängd som tagit oändligt lång tid att bilda och tillgången är begränsad. Någon dag 

kommer de idag kända tillgångarna att ta slut och det kommer inte längre vara 

möjligt att utvinna fossila bränslen till en rimlig kostnad. Men sannolikt kommer 

miljökonsekvenserna av användandet att tvinga oss att finna alternativ ännu 

tidigare.  

I Sverige används olja, kol, koks och naturgas. Inget av dessa bränslen utvinns i 

Sverige utan allt måste transporteras hit för raffinering och användning. Såväl 

transporterna, raffineringen som användningen är miljöpåverkande.  

Konvertering från ändliga resurser, t.ex. fossila bränslen, till förnybara 

energibärare är en förutsättning för att människan ska kunna skapa ett hållbart 

energisystem som även kommande generationer ska kunna nyttja.  

Användningen av förnybar energi i Alvesta kommun har ökat markant sedan 1990, 

ungefär en fördubbling. Se figur 9.  Trädbränslet (fast biomassa) spelar en mycket 

viktig roll. Det är den delen av använda förnyelsebara källor som ger i särklass 

störst bidrag, och den källan som har ökat mest över tiden i absoluta mått. 

Vattenkraften bidrar med endast någon enstaka GWh och har därför uteslutits i 

figuren. Den energi som genereras via värmepumpar ger också ett visst tillskott till 

den förnyelsebara energianvändningen. Värmepumparnas antal ges av 

inrapporterad statistik till kommunen. I vårt fall började statistiken föras under år 

2000. I figuren räknas, något förenklat, allt bränsle in i fjärrvärmeproduktionen 

som helt förnybart. SCBs statistik för hur mycket fjärrvärme som har levererats har 

använts, men för att ge en bättre bild av hur mycket bränsle som används i 

fjärrvärmeproduktionen har 10 % lagts på, beroende på förluster. De energikällor 

som genererar elenergi, som importeras till kommunen, finns inte medtagna. 

Sveriges produktionsmix består huvudsakligen av vatten- och kärnkraft och är 

därför, i stor utsträckning, fri från utsläpp av fossil koldioxid. 
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Figur 9: Slutanvändning av olika typer av förnybar energi. 

Om vi gör antagandet att den svenska elanvändningen bygger på 60 % förnybara 

energikällor varje redovisat år sedan 1990, så kommer andelen förnyelsebart i 

energianvändningen att variera med tiden enligt figuren nedan. Här måste dock 

återigen påminnas om den stora osäkerheten i SCB´s statistik. Nedgången åren 

2009 och 2010 är en följd av den orimligt ökade förbrukningen av oljeprodukter 

under dessa år. Även om vintrarna var kalla så är ökningen orimligt stor. Om vi 

antar att SCB´s siffra på oljeanvändningen under år 2011 är riktig och att all annan 

användning av andra bränslen är oförändrad, så skulle andelen förnybart detta året 

bli mellan 59 och 60 %. 
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Figur 10: Andelen förnybart i den totala energianvändningen. 

Vattenkraft 
I kommunen finns endast små vattenkraftverk, varav många av dem ägs av 

privatpersoner, se tabell 5. Främst utnyttjas Mörrumsån. Utöver anläggningarna i 

tabellen finns ytterligare några få, små anläggningar. Den sammanlagda årliga 

produktionen ligger mellan 1 och 2 GWh. 

Anläggningar Ägare Vattendrag Normal årlig 

produktion 

(GWh) 

Effekt 

(MW) 

Huseby Statens Fastighetsverk Mörrumsån 0,75 0,13 

Torpsbruk Privatperson Mörrumsån 0,55 0,09 

Hultakvarn Privatperson Skaddeån 0,17 0,05 

Granefors Privatperson Mörrumsån 0,1 0,03 

Torne Gård Privatperson Tornebäcken 0,1 0,02 

Tabell 5: De största vattenkraftverken i Alvesta kommun 2010. 
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Vindkraft 
I Alvesta kommun fanns inga vindkraftverk installerade år 2010 som gav mer än 

ytterst marginellt tillskott. 

Biogas 
Biogas är ett biobränsle i gasform som bildas vid nedbrytning av organiskt material 

utan tillsättning av syre. Gasen består i huvudsak av metan och koldioxid. I Alvesta 

sker en viss produktion vid avloppsreningsverket, om än i mycket blygsam 

utsträckning. Den totala biogasproduktionen år 2010 var 12 GWh, vilket var en 

minskning med 7 % jämfört med 2009. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 6 

483 m3. Den i länet producerade biogasen motsvarar någon promille av den totalt 

omsatta energin i länet under året.  

Solenergi 
De flesta solvärmesystemen i Sverige finns installerade i småhus men det finns 

också flera i anslutning till flerbostadshus, mindre fjärrvärmesystem, utomhusbad, 

idrottsplatser och campinganläggningar. I Alvesta finns ett mycket litet antal 

solfångaranläggningar installerade, som sammantaget ger ett försumbart tillskott 

till energi i kommunen, men i maj 2010 invigdes en solvärmeanläggning på taket på 

en fastighet i Vislanda. Den årliga produktionen beräknas uppgå till 140 MWh. 

Anläggningen är ett gemensamt projekt mellan Allbohus Fastighets AB och Alvesta 

Energi AB.  Det uppskattade energiutbytet 2009 låg på 0,6 GWh4 för hela 

Kronobergs län.  

Värmepumpar 
Värmepumpar hämtar lagrad solvärme i luft, jord, berg och grundvatten. När 

värmepumpen arbetar med att ”hämta” den energi som finns lagrad i det aktuella 

mediet använder värmepumpen elektricitet. En effektiv värmepump använder 1 del 

energi och levererar ungefär tre delar energi som värme. Enkelt uttryckt kan sägas 

att två delar energi värmepumpen levererar är förnybar energi – geotermisk eller 

solenergi (från luft). 

Fossila bränslen  
Det moderna svenska samhället är fortfarande helt beroende av fossila bränslen, 

mest olja i olika former. De fossila bränslena som konsumeras i kommunen består 

nästan uteslutande av oljeprodukter. Utöver detta består den importerade elen av 

olika delar av fossila bränslen. Jag kommer här att uteslutande studera 

oljeprodukterna såsom bensin, diesel och olika eldningsoljor. En anledning till 

detta är att statistiken för oljeleveranser till varje kommun rapporteras tidigt och 

                                         

4 Per-Anders Persson, Länsstyrelsen Kronobergs län. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Biobr%C3%A4nsle
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metan
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därför kan denna rapport innehålla 2011 års statistik på tillförda oljeleveranser. 

Andra anledningar är att den importerade elen kan betraktas på olika sätt och att 

man är tvungen att välja beräkningsgrund för andelen fossilt i bränslemixen för 

elproduktion. En ytterligare anledning är förstås att oljeprodukterna står för en 

mycket större andel av utsläpp än bränslen i den importerade elen gör.  

SCBs statistik, inom det som kallas kommunala oljeleveranser, grundar sig på hur 

mycket som har levererats till kommunens geografiska område. Det behöver inte 

betyda att energin används inom kommunens gränser. I Alvestas fall försvåras 

analysen av att oljebolag kan importera till en adress i en kommun, för att sedan 

sälja vidare till tankställen utanför kommunen. Ett sådant mycket tydligt exempel 

är eldningsoljor, där man i rapporteringen år 2011 har tagit hänsyn till att all 

mängd bränsle som importeras till en adress i kommunen, faktiskt inte används i 

kommunen. Detta gör att kvantiteten eldningsolja minskar abrupt år 2011. 

Bedömningen är att 2011 års siffror är mer tillförlitliga än vad fallet har varit 

tidigare år i mätserien. När man betraktar små geografiska enheter, kommer 

statistiken alltså att bli osäker. Av den anledningen redovisas här både kommunala 

oljeleveranser till Alvesta kommun (figur 11) och för Kronobergs läns som helhet 

(figur 12). Den senare figuren kan i en mening upplevas som mer riktig, även om 

den ju omfattar mer än bara vår kommun och att det även här förekommer handel 

och trafik mellan Kronoberg och grannlänen.  

Om man använder siffrorna för Alvesta kommun för år 2011 kommer man fram till 

att koldioxidutsläppen från förbränning av oljeprodukter bidrar med                

2,6 ton/capita. Till det kommer också utsläpp från primärbränslen in i 

elproduktion. Värdet 2,6 ton/capita avviker mycket från det som senare i 

rapporten redovisas från nationella utsläppsdatabasen. Se vidare diskussionen 

under rubriken ”Kommer Alvesta kommun att nå sina miljömål för år 2014?” 

Statistiken för länet är, som tidigare beskrivits, mer tillförlitlig. Här kan ses hur de 

sammanlagda leveranserna minskar. Eldningsolja utgör en allt mindre del av de 

använda oljeprodukterna, även om det var en viss ökning år 2009 och 2010 jämfört 

med åren närmast före. Detta förklaras rimligen av kalla vintrar under dessa år. 

Den minskande trenden över tiden beror på att eldningsolja, i stor utsträckning, 

har ersatts av andra bränslen. Figuren ger en tydlig bild av att 

besparingspotentialen är störst i transportsektorn. 
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Figur 11: Totala oljeleveranser till Alvesta kommun sedan 2001. 

 

 

Figur 12: Totala oljeleveranser till Kronobergs län sedan 2001. 
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Tillförsel av icke-förnybara bränslen 
Statistik om tillförsel av olika bränsletyper finns inte med i statistiken från SCB från 

och med år 2009, men den redovisas till och med 2008. Efter år 2000 är 

användningen av alla andra icke-förnybara bränslen noll, bortsett från 

oljeprodukter. Fram till och med år 2000 redovisas små mängder användning av 

stenkol, koks och gasol. Detta innebär att statistiken för användning av icke-

förnybara bränslen sammanfaller med statistiken för kommunala oljeleveranser, 

vilka redogjordes för under rubriken ”Fossila bränslen”. I siffrorna ingår inte 

bränslen som har använts för elproduktion.  

Användning per samhällssektor av icke-förnybara, flytande bränslen 
I föregående avsnitt konstaterades att oljeprodukterna utgör all användning av 

icke-förnyelsebara bränslena efter år 2000. Därför fokuseras här just på 

oljeprodukterna och användningen av dessa fördelade för varje samhällssektor. 

Statistiken från SCB gör det här också möjligt att ta med 2009 i redovisningen. 

Figur 13 redogör för hur mycket energi med ursprung i oljeprodukter som varje 

samhällssektor använder. I dessa siffror ingår inte bränslen som har använts för 

elproduktion. Elenergin redovisas tidigare i denna rapport. Figuren visar 

osäkerheten i den statistik som SCB rapporterar, men kan ändå vara intressant just 

för att ge en bild av den inbördes skillnaden i användningen av oljeprodukter inom 

olika sektorer. Den allt dominerande delen av användningen av oljeprodukter står 

transportsektorn för.  

För en mer pålitlig bild av förändringar över tiden i användningen av 

oljeprodukterna hänvisar jag till nästa avsnitt ”Klimatpåverkan av 

energianvändningen”. 
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Figur 13: Användning av oljeprodukter per samhällssektor. 

Klimatpåverkan av energianvändningen 
Vid beräkning av koldioxidutsläppen från energianvändning finns det generellt två 

vägar att gå. Antingen använder man sig av omvandlingsfaktorer som ger ett värde 

på hur mycket koldioxid varje mängd energi av ett visst energislag släpper ut. Det 

förutsätter då att man genom till exempel SCB vet mängden tillförd eller förbrukad 

energi uppdelad på bränsleslag. Eller så använder man sig av den så kallade 

nationella emissionsdatabasen som nås via www.rus.se. Rekommendationen är att 

använda sig av emissionsdatabasen för beräkningar av just utsläpp och SCBs 

statistik när det handlar om energianvändning. Eftersom statistiken i 

emissionsdatabasen är insamlad med en annan metod korresponderar inte dessa 

siffror rakt av med en beräkning grundad på SCBs statistik. Emissionsdatabasen 

bygger exempelvis sina beräkningar av utsläpp från transportsektorn på trafikflöden 

och inte som i SCBs fall på leveranser av oljeprodukterna. Här kommer utsläppen 

av koldioxid att baseras på statistiken i nationella emissionsdatabasen.  

Utsläppen av koldioxid i Alvesta kommun har minskat enligt denna metod. Efter att 

nivåerna ha legat på 5,5 ton/capita under vissa tidiga år i mätserien, ligger de nu 

runt 4 ton/capita. Det motsvarar en nedgång med cirka 25 %. Oljeprodukterna, och 

framför allt då bensin och diesel till transportsektorn, är den i särklass största 

källan till utsläppen. I figur 14 kan man se att utsläppen orsakade av 

energiförsörjning har minskat med tiden och att utsläppen från transporterna är 

den enskilda sektor som bidrar mest till utsläppen. Ökningen av utsläpp orsakade 

av arbetsmaskiner år 2005 beror gissningsvis på efterarbetet efter stormen Gudrun.  

http://www.rus.se/
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Figur 14: Emissioner av koldioxid från olika sektorer. 

Eftersom transportsektorn utgör en mycket stor del av emissionerna, har en mer 

detaljerad figur tagits fram, där transportsektorn delas upp i olika grenar. Se figur 

15. Bilden visar att utsläppen från transporter har ökat sedan 1990, men att de 

under senare år tenderar att minska något. Personbilar är den största 

utsläppskällan, den står för mer än hälften av de totala utsläppen inom 

transportsektorn. 

 

Figur 15: Emissioner av koldioxid från olika transportgrenar. 
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Några aktuella stöd och initiativ 
Nationella och överstatliga organ vill på olika sätt stödja arbetet med att minska 

koldioxidutsläppen. Här presenteras två av dessa, som båda vänder sig till 

kommuner på lite olika sätt. Alvesta har både skrivit under Borgmästaravtalet och 

ansökt om pengar från Energimyndigheten för energieffektivisering. 

Borgmästaravtalet 
Borgmästaravtalet är ett europeiskt initiativ för kommuner och städer som innebär 

ett åtagande att gå längre än målen för EU:s energipolitik i termer av minskning av 

CO2-utsläpp genom ökad energieffektivitet och renare energiproduktion och 

energianvändning. Koldioxidutsläppen ska minska med 20 % jämfört med ett 

referensår för kommunen som geografisk enhet. Det ska alltså innefatta 

näringslivet och medborgarna.  

Enligt Borgmästaravtalet ska kommunerna sammanställa en grundläggande 

utsläppsinventering och presentera en åtgärdsplan för hållbar energi som antas av 

kommunfullmäktige inom ett år från den officiella anslutningen till avtalet. 

Vartannat år sedan åtgärdsplanen presenterats ska rapporter om genomförandet 

godkännas av kommunfullmäktige och publiceras.  

Ett statistikformulär bör fyllas i med en grundläggande utsläppsinventering för 

basåret. Här finns det även en mall för beskrivning av aktiviteterna i åtgärdsplanen 

samt deras effekt i form av energieffektivisering eller minskning av CO2.  

Förutom inventeringen och åtgärdsplanen ska kommunen arbeta aktivt med 

medborgarna för att informera och engagera även dessa. Varje år ska en så kallad 

energidag genomföras. 

Energieffektiviseringsstödet 
Detta är ett ekonomiskt stöd som hanteras av Energimyndigheten nationellt och 

Länsstyrelsen på regional nivå. Det ger alla kommuner och Landsting möjlighet att 

få ekonomiskt stöd för sitt strategiska arbete med energieffektivisering i 

verksamheter som berör kommunen som organisation.  

Kommunen ska beskriva åtgärder främst inom transporter och byggnader för att 

minska energianvändningen och också ge en nulägesanalys. En uppföljning av 

åtgärderna sker en gång om året. Ett syfte med stödet är att visa att det offentliga 

som föregångare. 
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Om rapporten 
Energibalansen visar hur energiflödet såg ut i stora drag år 2010. Den innehåller 

även information för åren 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009. 

Statistiken har vissa hål och luckor som i så stor utsträckning som möjligt har 

kompletterats med hjälp av rimliga uppskattningar baserade på jämförelser med 

andra områden och/eller erfarenhet.  

Målsättning och syfte 
Målet med energibalansen är att på ett överskådligt sätt kartlägga de övergripande 

energiflödena i Alvesta kommun - geografiskt och få ett faktaunderlag som visar var 

möjligheterna och behoven finns. En viss försiktighet bör iakttas om man jämför 

olika kommuners energibalanser, eftersom förutsättningarna skiljer sig mycket åt 

mellan olika kommuner, till exempel med stora industrier. Energibalansen lägger 

grunden för möjliga förändringar i energianvändningen, genom 

energieffektivisering, konvertering till förnyelsebara energislag och inte minst 

beteendeförändringar hos energianvändarna. 

Metod 
I studien har energiflödet kartlagts främst baserat på SCB:s statistik, vilken har 

kompletterats med uppgifter från energileverantörer, kommunens tjänstemän, m 

fl. SCB redovisar energikällorna på ett annorlunda sätt från och med 2009 års 

statistik. Man väljer att redovisa fast flytande och gas uppdelat på dels 

förnyelsebart, dels icke-förnyelsebart. För att kunna jämföra bakåt i tiden har 

samma kategorisering av bränsleindelningen gjorts bakåt i tiden.  

Koldioxidutsläpp 
För att ge en bild av koldioxidemissionerna har Nationella emissionsdatabasen här 

valts som källa. Nationella emissionsdatabasen hämtar sin statistik på ett annat 

sätt än SCB, vilket gör att bilden kan se olika ut beroende på vilken källa som 

används. För att ge en bild av emissioner av olika slag från energianvändning är 

rekommendationen att välja Nationella emissionsdatabasen som källa. På en 

mindre geografisk enhet som exempelvis en liten kommun, ökar osäkerheten i 

siffrorna med denna metod. Å andra sidan ökar osäkerheten också i SCBs statistik, 

ju mindre den geografiska enheten är. 

Schablonberäkning avseende värmepumpar 
För beräkning av energi genererat av värmepumpar har en schablonberäkning 

använts som Energimyndigheten respektive Klimatkommunerna beskriver: 

”Värmepumpar hämtar lagrad solvärme i luft, jord, berg och grundvatten. När 

värmepumpen arbetar med att ”hämta” den energi som finns lagrad i det aktuella 

mediet använder värmepumpen elektricitet. En effektiv värmepump använder 1 del 

energi och levererar ungefär 3 delar energi som värme. Enkelt uttryckt kan sägas 
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att de 2 extra delar energi värmepumpen levererar är förnybar energi. Kommunens 

miljöförvaltning har lämnat uppgifter om antalet anmälda jord-, berg- och 

grundvattenvärmepumpar och dessa har sedan beräknats med en schablon för 

småhus på 16 000 kWh förnybar energi”. 5 

”Som genomsnitt för riket tar luftvärmepumpar av alla slag in 70 % av vad alla 

berg- mark- och sjövärmepumpar gör. Av detta är cirka hälften bidrag från 

frånluftsvärmepumpar.”6 

Avgränsningar, antaganden och felkällor  
Studien omfattar energiflödet inom kommunens gränser. Samtliga uppgifter i 

energibalansen är framtagna av SCB där inget annat anges. Statistiken är inte 

normalårskorrigerad. Energianvändningen som är relaterad till uppvärmning av 

fastigheter varierar mellan olika år beroende på variationer i utetemperaturen 

mellan olika år. För att andelen energi som används för uppvärmning ska vara helt 

jämförbar mellan olika år bör siffrorna normalårskorrigeras. Statistiken i denna 

energibalans är inte normalårskorrigerad eftersom det inte är klart i basstatistiken 

vad som använts för uppvärmning och vad som använts t.ex. som energi för olika 

processer.   

Osäkerhet i statistik finns alltid, särskilt när man jämför statistik som härrör sig 

från olika år. Fördelningen per samhällssektor kan fela, vissa poster som hamnade 

under t.ex. ”Industri” kan ha hamnat under ”Övriga tjänster”. Hushållens 

biobränsleanvändning är ett mörkertal.  

På grund av uppenbara fel eller uteblivna värden, redogörs här för antaganden och 

förenklingar som har gjorts. 

För slutanvändning av trädbränslen inom sektorn ”Industri, byggverksamhet” år 

2009 beräknas medelvärdet av värdena för 2008 och 2010 (sekretess). 

För användningen av eldningsolja för hushåll år 1995 är värdet alldeles för högt. 

Jag har tagit ett medelvärde av användningen inom samma sektor för åren 1990 

och 2000. 

 

                                         

5 www.energimyndigheten.se/KRE  2011-01-04 

6 http://www.klimatkommunerna.se/?page=page4912ada79a1c2 2011-01-04 

http://www.energimyndigheten.se/KRE
http://www.klimatkommunerna.se/?page=page4912ada79a1c2
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