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MHN - Focus på tillsyn

Samverkan inom kommunen
Klimatstrateg 
Klimat och energirådgivare
Stadsbyggnadskontoret

Samverkan med Länsstyrelsen
Länsprojekt
Utbildning 



Tillståndsprövning 
2 miljoner, pay-off på 6 månader
Energihushållningsplan – MÖD 2009-04-07, M 1114-08

Tillsyn
Delvis egeninitierad – anmälan om VP
Selektiv egeninitierad tillsyn



Inom vilka områden kan nämnden bedriva 
klimattillsyn?

Underlag till planering av 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn inom området 

begränsad klimatpåverkan





Byggande och nyproduktion xxxxx ? ton koldioxid





Miljösamverkan Sverige

Information och vägledning

Energifrågor i tillsynen
http://www.miljosamverkansverige.se

Faktablad - Minska företagets energianvändning*

*http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?rl=default:/Resources/Permanent/StorageItem/70df87a036484c6bb664ab7ea7cdeeca/ET2006_34.pdf

.



Ett exempel - tryckluftsystem

Enkla åtgärder och regelbunden kontroll lönar sig snabbt





• Vilken kompetens behövs för tillsynen?
Formulera krav
Granska en energikartläggning

• Vem kan göra en energikartläggning?
Ta inte över – det är verksamhetsutövaren som har 
ansvaret

• Ny kompetens tillförs verksamhetsutövaren



Val av verksamhetsutövare 

Morötter från staten
- PFE (kravnivå?)

- Energikartläggnings-check
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Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala Kommun, 2000
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1200 liter

12001200 1200 kg

300 m

Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala Kommun, 2000

Vardagligt  jordens dragningskraft = 
tyngdacceleration



Hur mycket koldioxid är en kilowattimme?

• Miljövärdering av elström*

Svensk mix 10 CO2 per kWh

Nordisk mix 58 CO2 per kWh

EU-mix 415 CO2 per kWh

Marginalel >750  CO2 per kWh

• Exergi* 

El-, rörelse-, läges- eller kemisk energi 100  % exergi

Het ånga ~ 60   %

Fjärrvärme ~  30   %

Värmestrålning från jorden 0    %
* http://www.elforsk.se/elforsk/miljovardering_elanvand.pdf

* MÖD dom 2007-12-18 mål M 1352-07
MÖD dom 2009-03-30 mål M3773-08 – saknar ett exergiperspektiv



Går det att köpa sig fri?

Klimatkompensation
Utsläppsrättigheter

Grön el

eller

Åtgärder i egen verksamhet



Sammanfattning

• ”Grå” - men spännande tillsyn

• Positiva möten

• Näringslivsutveckling!?

• Mycket tillsyn i förhållande till insatt resurs

• Förbättrad egenkontroll     ständig förbättring

• Konkretisering av klimatarbetet hos VU
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Solenergi som strålar på en yta 
om 25 km x 25 km = 625 km2

täcker  teoretiskt hela Sveriges 
energitillförsel.

Sveriges totala area är 450 000 
km2

Varje km2 mottar ca 1 TWh energi 
från solen varje år.
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