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Förord 
Denna rapport beskriver genomförandet av två forskningsprojekt inom Naturvårdsverkets 
program Miljöstrategiska verktyg (MiSt). Projekten är Utveckling av verktyg för strategisk 
miljöbedömning och medborgarmedverkan (MiSt-projekt 1) samt Scenariometoder i 
strategisk miljöbedömning (MiSt-projekt 7). Dessa två forskningsprojekt har i samarbete med 
Finspångs kommun genomfört ett gemensamt projekt för att ta fram en ny energiplan i 
kommunen. Denna process har således utgjort arenan för båda forskningsprojekten. Processen 
har utformats för att testa ett antal verktyg för strategisk miljöbedömning och 
medborgarmedverkan. Rapporten har skrivits gemensamt av forskargruppen. Huvudansvarig 
har varit Anders Mårtensson. Rapporten beskriver processen från start till det stadium då 
kommunens arbetsgrupp är inne i slutskedet av framtagandeet av energiplanen. Här redovisas 
inga resultat av vare sig forskningen runt processen eller resultat av energiplanens 
genomförande. Resultat kommer att redovisas i en separat utvärderingsrapport samt i artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter. En särskild rapport behandlar den kvantitativa miljöanalysen. 
Kommande rapporter publiceras på MiSts hemsida www.sea-mist.se. 

Forskargruppen vill tacka alla medverkande från Finspångs kommun och speciellt Per 
Strannelid för ett mycket gott samarbete. Vi tackar även våra finansiärer, Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten (har bidragit till MiSt-projekt 1) samt Formas (har bidragit till MiSt-
projekt 7). 
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1 Inledning 
Denna rapport redogör för ett forskningsprojekt som genomförts i Finspångs kommun i 
samarbete mellan de två projekten Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och 
medborgarmedverkan samt Scenariometoder i strategisk miljöbedömning som båda ingår i 
Naturvårdsverkets program Miljöstrategiska verktyg (MiSt). Naturvårdsverket har stått för den 
huvudsakliga finansieringen under åren 2003 – 2006. Även Energimyndigheten och Formas 
har bidragit med finansiellt stöd. I det förstnämnda projektet har deltagit forskare från 
Industriell miljöteknik, Linköpings universitet (LiU); Miljöstrategisk analys - fms, Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) samt Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). I det 
andra projektet har ingått forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).  

I den inledande delen av rapporten beskrivs projektets bakgrund och syfte. Vidare beskrivs 
projektmetod och genomförande av den process som avses leda fram till en ny energiplan i 
Finspång. Däremot finns här ingen analys och utvärdering av processens genomförande, utfall 
och bidrag till energiplanens utformning och kvalitet. Analys och utvärdering redovisas i en 
kommande rapport. Dessutom kommer resultaten att presenteras i artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter. Den kvantitativa miljöanalysen behandlas i en särskild rapport (Björklund 2006). 
Kommande rapporter publiceras även på MiSt-programmets hemsida www.sea-mist.se. 

1.1 Syfte och omfattning 
Fokus i projektet är den process som ska leda fram till en energiplan för Finspångs kommun. 
Forskningen syftar till att utveckla, implementera och utvärdera processen samt de verktyg för 
strategisk miljöbedömning, medborgarmedverkan och scenariometodik som ingår i processen. 
Syftet är även att utvärdera den energiplan som processen resulterar i. Forskningsfrågorna rör 
verkningsfullheten i processen, dvs om och i vilken utsträckning den leder till en plan som har 
förutsättningar att leda till ett mer miljöanpassat energisystem. Verkningsfullheten handlar 
även om den demokratiska legitimiteten i processen samt hur väl lokal kunskap tas tillvara. 

1.2 Bakgrund  
Projektet har som objekt ett lokalt energisystem, dvs ett energisystem som svarar för 
tillhandahållandet av energitjänsterna inom en kommuns geografiska område. Utvecklingen 
inom de lokala energisystemen har en avgörande betydelse för möjligheterna att uppnå 
nationella miljökvalitetsmål för energisektorn avseende t ex luftkvalitet och emissioner av 
växthusgaser. Energiplanering är en del av kommunernas planeringsverktyg för att styra 
energisystemen i riktning mot mindre miljöpåverkan. Lagen om kommunal energiplanering 
från 1977 har efterlevts i varierande omfattning av kommunerna och det har framförts kritik 
mot lagen och praxis. Kritiken går bl a ut på att lagen inte har tillämpats som tvingande och 
därför har många kommuner underlåtit att genomföra energiplanering (cf. Olerup 2000; 
2002). I andra fall finns en kommunal energiplan men den uppdateras inte och följs inte upp.  

Krav på miljöbedömning av planer och program som ofta har benämnts strategisk 
miljöbedömning (SMB) har fr o m 21 juli 2004 införts i svensk rätt. Detta gäller även 
kommunal energiplanering. Detta projekt planerades och startades före detta datum men 
hänsyn har tagits till det EU-direktiv (2001/42/EG) som ligger till grund för den svenska 
lagstiftningen. Projektets syfte att använda verktyg för SMB och medborgarmedverkan i 
kommunal energiplanering sammanfaller alltså med utvecklingen på lagområdet. I 
bakgrunden till projektet finns antagandet att sådana verktyg kan bidra till en mera 
verkningsfull planeringsprocess. Med verkningsfull menas här att processen leder till bra 
beslut ur miljösynpunkt och även att processen har demokratisk legitimitet. 
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År 2003 uttryckte Finspångs kommun genom miljösamordnare Per Strannelid  ett intresse av 
att utforma en energiplan. Intresset sammanföll alltså med planeringsskedet för detta 
forskningsprojekt. Finspångs kommun valdes som samarbetspartner och "forskningsobjekt" 
för projektet. Finspång har drygt 20 000 inv. och en stor industrisektor som är 
energikrävande. Tätorten har pendlingsavstånd till Norrköping och även Linköping. 
Energibolaget Finspångs Tekniska Verk ägs av kommunen. Det finns ett fjärrvärmenät och en 
ny panna för förbränning av avfall togs i bruk 2004. 

1.2.1 Tidigare forskning 
Resultat från projekt inom Energimyndighetens program Utsläpp och luftkvalitet utgör viktiga 
utgångspunkter för detta projekt. Projektet Strategisk miljöbedömning av lokala energisystem 
hos Industriell miljöteknik (se t ex Stenlund Nilsson et al. 2004) bidrar bl a med kunskap om 
nuvarande planeringspraxis och projektet Strategisk miljöbedömning - metod och 
genomförande inom energisektorn hos Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier (FMS) 
samt Stockholm Environment Institute (SEI) (se t ex Finnveden et al 2003 och Johansson et 
al. 2004) har resulterat i förslag till ett ramverk för strategisk miljöbedömning för 
energiplanering. Resultaten från studier av energiplaner visar att dessa ofta är översiktliga i 
miljöbedömningarna och att möjligheter till strategisk miljöbedömning inte utnyttjas till fullo 
(Stenlund Nilsson and Tyskeng 2003). Verkningsfullheten i energiplaneringsprocessen kan 
vidare ifrågasättas av flera skäl. För det första är integrationen ofta svag mellan 
energiplanering och annan planering, t ex översiktsplanering. För det andra är 
medborgarmedverkan liten i planeringen och planerna görs ofta enbart av experter och för det 
tredje är målen ofta vaga (Nilsson and Mårtensson 2003). 

1.3 Process för energiplanering med miljökonsekvensbedömning 
Energiplaneprocessen som genomförts i samarbete med Finspångs kommun bygger på SMB-
konceptet, med tyngdpunkt på miljöbedömningar. Att tyngdpunkten ligger på 
miljöbedömningar innebär att de värderingar vi gör har miljön som den viktigaste och 
begränsande faktorn, medan andra hållbarhetsaspekter har en underordnad roll. Andra 
aspekter inom hållbarhetsbegreppet kommer in när man tar hänsyn till kommunens övriga mål 
och visioner för verksamheten och när man gör avvägningar mellan olika handlingsalternativ. 

Denna energiplaneringsprocess baseras bland annat på metodik för strategiska 
miljöbedömningar enligt Naturvårdsverkets (Naturvårdsverket 2000) mall tillsammans med 
resultat från projektet Strategisk miljöbedömning inom energisektorn (Johansson, Nilsson och 
Finnveden 2004), en österrikisk handbok för kommunal energiplanering (Joanneum Research 
2000), en skotsk handbok för strategiska miljöbedömningar (Tyldesley 2003), 
Energimyndighetens ”En hållbar lokal energistrategi” från MILEN-serien 
(Energimyndigheten 2001), samt erfarenheter från forskningsprojektet Strategisk 
miljöbedömning av lokala energisystem. 

Själva energiplanen kommer som ett resultat ganska sent i SMB-processen.  
Energiplanedokumentet hänvisar till analyser som blivit resultatet av SMB-processen och som 
redovisas i ett separat miljöbedömningsdokument.  

1.4 Medborgarmedverkan 
Medborgerligt deltagande är en central del i miljöbedömning, enligt ’standards of good 
practice’ (André mfl 2004, Bond mfl 2004, Palerm 2000, Webler mfl 2001). Medborgerligt 
deltagande ingår också som en komponent i miljöbedömningsprocessen, såsom den definieras 
i EU-direktiv (2001/42/EG) om miljöbedömning av vissa planer och program. Avsaknaden av 
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krav på miljöbedömning av planer och program fram till och med nämnda direktivs 
implementering i svensk rätt den 21 juli 2004, har inneburit att erfarenheten av strategisk 
miljöbedömning är relativt begränsad. Det är därför angeläget att ’experimentera’ med 
procedurer för strategisk miljöbedömning generellt och verktyg för medborgerligt deltagande 
specifikt. 

Det verktyg för medborgerligt deltagande som har applicerats i föreliggande projekt har 
influerats av den deliberativa demokrati- och planeringsteori, som har formulerats som ett 
komplement eller alternativ till liberal demokratiteori och rationalistisk planeringsteori. Det 
finns ett antal olika modeller: ’discursive democracy’ (Dryzek 1990), ’contestatory 
democracy (Pettit 2000), ’reasonable democracy’ (Chambers 1996), communicative 
democracy (Young 1993), ’deliberative politics’ (Habermas 1996), ’communicative planning’ 
(Forester 1993, Sager 1994), and ’collaborative planning’ (Healy 1997).  

Det har också utvecklats ett antal olika deliberativa verktyg, till exempel ’planning cells’ 
(Daniel and Renn 1995), ’citizens’ juries’ (Crosby 195), ’deliberative opinion polls’ (Fishkin 
mfl 2000),  ’concensus conferences’ (Joss 1998), ’authentic dialogue’ (Innes and Booher 
2003) och ’deliberative mapping’ (Eames mfl 2004). Verktygen har i många fall tillämpats i 
beslutsfattande och planering på strategisk nivå (till exempel Kenyon, Nevin och Hanley 
2003, Konisky och Beiere 2001, Petts 2001, Smith och Wales 2000, Crosby 1998, Glasner 
och Dunkerley 1999, 1998, Coote och Lenaghan 1997, Kuper 1997, Renn, Webler och 
Wiedemann 1995).  

På senare tid har miljöbedömningens deliberativa potential också uppmärksammats (Barber 
och Bartlett 2001, Palerm 2000, Petts 2000, 2003, Richardsson 2005, Sager 2001, Wilkins 
2003, Wiklund 2005). 

Den grundläggande idén bakom de olika teoretiska modellerna och praktiska verktygen är att 
deliberation i form av kritiska dialoger leder till bättre beslutsfattande såväl i termer av 
rationalitet som i termer av legitimitet. Deliberation kan definieras som dialog vilken ’induces 
reflection upon preferences in a non-coercive fashion’ (Dryzek 2000:2). Den kritiska dialogen 
kan ske mellan experter eller mellan lekmän, men ofta syftar de praktiska deliberative 
verktygen till att främja ett utbyte av argument mellan experter och lekmän i meningen 
allmänhet. 

I föreliggande projekt har syftet varit att skapa en arena för deliberation i den kommunala 
energiplaneprocessen. Vid tre workshops har en panel bestående av representanter från 
kommunen, särskilt inbjudna experter samt allmänheten deltagit i samtal ordnade enligt en 
given struktur som avser främja deltagande på lika villkor. Panelen har varit avsedd att 
fungera som ett uttryck för medborgerlig opinion samt som en motvikt till traditionell 
expertkunskap. Utifrån antaganden i den deliberativa demokrati- och planeringsteorin är 
hypotesen att deliberationen skall bidra till att öka energiplanens kunskapsmässiga innehåll 
och demokratiska legitimitet. För resultat och detaljer kring utformning, se Wiklund och 
Viklund (2006).  

1.5 Scenariometoder 
Det finns inga krav på att scenariometoder ska ingå i energiplanering eller i SMB. Att 
använda scenariometoder rekommenderas dock ibland i SMB-sammanhang (se tex Dom 
1999, Therivel and Brown 1999, Naturvårdsverket 2000, Noble 2000 och Finnveden et al. 
2003). Erfarenheterna från att göra det är emellertid begränsade och det saknas riktlinjer för 
hur det bör göras. I detta projekt ville vi prova ett angreppssätt som inspirerats av två olika 
scenariotraditioner, dels backcasting med visionära framtidsbilder (Robinsson 1982, 1990, 
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2003, Dreborg, 1994 och 2004) och dels scenarioplanering med omvärldsscenarier (van der 
Heijden 1996, Dreborg 2004 och Eriksson 2004). Scenariometoderna användes som 
hjälpmedel för att ta fram förslag till åtgärder som kan ingå i energiplanen och som underlag i 
miljöbedömningen av åtgärderna. 

I backcasting använder man sig av visionära framtidsbilder som visar på ett önskvärt framtida 
tillstånd, där något eller några stora problem i dagens situation är lösta. Tidsperspektivet är 
långt, ofta flera decennier. Detta för att man ska kunna frigöra tanken från rådande trender och 
föreställningar om vad som är möjligt. Genom att försöka hitta vägar att nå den önskvärda 
framtiden kan man få hjälp att finna lösningar som är utöver det vanliga. Detta visionära sätt 
att tänka kan vara användbart när man står inför ett problem som behöver en ny och radikalt 
annorlunda lösning. I vårt fall ville vi se om delar av backcastingmetoden kan användas för att 
införliva tanken om hållbar utveckling i planeringsprocessen. 

I scenarioplanering, så som den utvecklats av Royal Dutch/Shell och Global Business 
Network (GBN) (se tex van der Heijden 1996), används omvärldsscenarier som beskriver 
utvecklingen av faktorer som är utom den planerande enhetens kontroll, men som påverkar 
dess handlingsutrymme. Syftet är att göra en strategisk analys av vilka handlingsalternativ 
som står öppna. Olika handlingsalternativ jämförs mot omvärldsscenarierna för att hitta en 
kombination av åtgärder som ger ett godtagbart utfall i alla, eller i alla fall de flesta scenarier. 
Tanken är att planen ska tåla många olika händelseutvecklingar och vara både flexibel och 
robust.  

I scenarioplanering är ett brett deltagande i scenarioarbetet viktigt. Metoden är utarbetad för 
och mest använd i företag och då är det ett brett deltagande av personer på olika nivåer inom 
den egna organisationen som är eftersträvas. Överfört till det kommunala 
planeringssammanhanget valde vi att förutom kommunens egna tjänstemän och 
forskargruppen även inkludera medborgare i kommunen, samt representanter för det lokala 
näringslivet. 

1.6 Miljöbedömningar 
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808, 6 kap)  är syftet med att integrera miljöaspekter i 
kommunal planering att främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen ska omfatta en 
miljökonsekvensbeskrivning som identifierar och bedömer betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan antas medföra och rimliga alternativ ska identifieras och bedömas. 
Miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) preciserar 
processen för genomförande och ger övergripande riktlinjer för vilka aspekter som ska 
beaktas. Däremot saknas detaljerade instruktioner om metoder och redovisning. 

Bristen på metodik för miljökonsekvensbeskrivning av planer och program har 
uppmärksammats. Som ett svar på detta behov utarbetade Finnveden et al. (2003) en teoretisk 
modell för hur man kan kombinera existerande metoder för miljöanalys i strategisk 
miljöbedömning. Olika kvantitativa och kvalitativa metoder, eller verktyg, har inordnats i ett 
ramverk som klargör vilken roll de olika verktygen kan ha, vilket slags indata de kräver, vad 
de ger för resultat och hur de kan stödja eller komplettera varandra. Valet av verktyg kan 
anpassas beroende på typ av frågeställningar, tillgång till data och önskad noggrannhet i 
resultaten. Erfarenheter har visat att det är svårt att prioritera mellan olika alternativ då man 
enbart använder kvalitativa metoder (Hochschorner and Finnveden 2006), men att de kan vara 
ett viktigt komplement till kvantiativa metoder (Hochschorner and Finnveden 2003). 

Ett av de tillvägagångssätt som föreslås i ovannämnda ramverk för strategisk miljöbedömning 
(Finnveden et al. 2003) är scenariometodik för generering av alternativa handlingsvägar, med 
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livscykelanalys (LCA) för kvantitativ miljöanalys, kompletterat med metoder för kvalitativ 
miljöbedömning. Detta upplägg användes som utgångspunkt då miljöbedömningen i 
projektets process för energiplanering utformades. 

LCA är ett miljösystemanalytiskt verktyg för att beräkna potentiell miljöpåverkan och 
resursförbrukning över en produkts eller tjänsts livscykel (ISO, 2006a, 2006b). Med livscykel 
menas alla de processer eller aktiviteter som går att relatera till produkten eller tjänsten, från 
utvinning av råmaterial, via produktion och användning, till slutligt omhändertagande av 
avfall. Produkterna i detta sammanhang är de energibärare som används i kommunen. 
Livscykeln för dessa omfattar utvinning av energiråvaror, transporter, omvandling, och då så 
är aktuellt, avfallsbehandling av restprodukter. 

2 Metod och genomförande 
Forskargrupperna utformade ett gemensamt projekt som innehöll dels ett förslag till 
energiplaneprocess och dels en skiss på hur utvärderingen av projektet skulle genomföras för 
att ge svar på de två projektens forskningsfrågor. Själva energiplaneringsprojektet i Finspång 
inleddes genom kontakter mellan miljösamordnaren Per Strannelid i kommunen och 
Linköpings universitet. 

2.1 Organisation 
Projektet utformades som ett samarbete mellan de två forskargrupperna och Finspångs 
kommun. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän i kommunen bildades för att driva själva 
energiplaneprocessen (se Steg 0 nedan). En forskargrupp arbetade med att utforma den 
forskningsmässiga delen av projektet. Arbetsgrupp och forskargrupp bildade tillsammans en 
projektgrupp som hade till uppgift att samordna och styra projektet. Ordförandeskapet i 
projektgruppen cirkulerade mellan de tre parterna (de två forskargrupperna och 
arbetsgruppen). Projektmöten genomfördes ca varannan månad. I planeringsprocessen 
medverkade även en medborgarpanel som tillsattes i ett tidigt skede (se Steg 0 nedan). 

Fördelningen av arbetet mellan de olika grupperna har varit i stora drag enligt följande: 

∗ Forskargruppen från LiU har tagit initiativ till energiplaneringsprocessen i Finspång, 
svarat för övergripande formulering av processen, svarat för samordningen av 
projektet samt formulerat och utfört utvärderingen av energiplanen. 

∗ Forskargruppen från FOI har utarbetat scenariometodiken, lett och genomfört fyra 
workshops, arbetat fram visioner och scenarier samt utvärderat processen utifrån 
scenariometodologiska aspekter. FOI har även formulerat metoder för värdering av 
åtgärderna. 

∗ Forskargruppen från KTH har formulerat metoder för och genomfört miljöbedömning 
speciellt vad gäller den kvantitativa bedömningen. I genomförandet har ingått 
insamling av data, beräkningar och tolkning av resultaten i livscykelanalyser av 
energisystemet och åtgärderna. Vidare har KTH delatgit i utvärderingen vad gäller 
metoder för miljöbedömning. 

∗ Forskargruppen från IHH har varit ledande när det gäller projektets utformning och 
genomförande när det gäller medborgarmedverkan. IHH har haft en viktig roll i 
utvärderingen av processen och speciellt vad gäller medborgerligt deltagande och 
förankring bland medborgare i Finspång i stort. 
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∗ Arbetsgruppen i Finspångs kommun har drivit själva energiplanearbetet. Detta har 
inneburit en stor del av kontaktskapande, informationsinsamling och utredningar i 
samband med nulägesbeskrivning, mål, underlag för åtgärdsbeskrivningar och 
samordning mellan olika delar av kommunens organisation. Arbetsgruppens del av 
projektets genomförande har ökat succesivt och i senare delen av projektet har 
gruppen stått för det huvudsakliga arbetet med energiplanen. Arbetsgruppen har även 
stått för kontakterna med medborgare, näringsliv och andra organisationer samt svarat 
för arrangemangen vid alla workshops.  

2.2 Energiplaneringsprocessen 
Ett förslag till process "SMB-process" togs fram för energiplaneringen. Förslaget utarbetades 
av forskargrupperna och diskuterades med miljösamordnaren i kommunen. Diskussioner i 
projektgruppen och forskargruppen ledde till att processen förändrades efter hand. Här ges en 
beskrivning av den genomförda processen. Merparten av kartläggningen av Finspångs 
energisystem, se steg 1 nedan, gjordes i form av ett examensarbete innan den egentliga 
energiplaneringsprocessen startade.  

2.2.1 Processbeskrivning 
Steg 0: Start av processen 
Aktörer: Forskare, politiker, tjänstemän.  

Syfte: Tillsätta arbetsgrupp, beslut om ungefärlig arbetsgång. 

Detta steg bestod av ett antal möten där kommunens arbetsgrupp tillsattes, principen för 
tillsättande av medborgargrupper bestämdes, tidplan fastställdes och allmänna frågor om 
energiplanearbetet diskuterades såsom kommunens resp. forskargruppens roll. 
Energiplanearbetet och processen i stort förankrades i kommunstyrelsen. Det bestämdes i 
samråd mellan forskare och tjänstemän att inbjudan att vara med i medborgarpanelen skulle 
gå ut till allmänheten via annons i lokalpressen. Dessutom användes kommunens nätverk 
inom miljöområdet och kontakter togs med näringsliv och föreningsliv.  

Arbetsgruppen tillsattes med följande medlemmar: Per Strannelid (Samhällsbyggnads-
avdelningen), Kerstin Andersson (Miljöavdelningen), Anneli Brage (energirådgivare), Marita 
Lachan (Finspångs Tekniska Verk) och Bengt Svanqvist (Plan- och bygglovsavdelningen). 1 
sep. 2005 ersattes Marita Lachan av Lars Lind som repr. för Finspångs Tekniska Verk. Bengt 
Svanqvist deltog enbart i projektet t o m sept 2004. Anneli Brage ersattes fr o m hösten 2005 
av Anna Evander. 

Medborgarpanelen tillsattes efterhand och blev klar till Steg 2. Den bestod av "vanliga" 
medborgare samt repr. för näringsliv och andra organisationer. Flertalet av medlemmarna 
deltog i samtliga workshops.  

Dokumentation: "Anteckningar från möte inom MIST-projekten 1, 7 och 8 den 4 dec. 2003", 
"Minnesanteckningar MiSt-möte 2004-02-12 i Linköping", " Minnesanteckningar 
projektmöte (MiSt-1) 2004-04-19 i Linköping", "Minnesanteckningar från MiSt-mötet i 
Finspång 2004-06-11", "Minnesanteckningar från MiSt-möte i Linköping 2004-09-01". 
Samtliga dokument finns i bilaga 1. 

Steg 1: Kartläggning  
Aktörer: Forskare/tjänstemän 

Syfte: Nulägesbeskrivning med en ”miljöredovisning” av energisystemet. 
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Detta steg innefattade kartläggning av energisystemets fysiska status med dagens 
energianvändning, bränslemix, och effektiviseringsmöjligheter. Även de politiska 
förutsättningarna för energisystemet ingick i viss utsträckning i form av miljömål som har 
inverkan på det kommunala energisystemet. Dagens energisystem analyserades, ur både 
teknisk och miljömässig synpunkt.  

Som den viktigaste källan i denna analys användes ett examensarbete som gjorts vid 
Industriell miljöteknik, Linköpings universitet (Eriksson, 2004). Detta innehåller en 
livscykelanalys av Finspångs energisystem. Detta material kompletterades med en analys av 
de senaste besluten i kommunen ang. energisystemet och deras påverkan på miljön, analys av 
trender inom befolkningsutveckling osv. Den sammanfattande bilden användes senare för 
utvecklingen av de s k nollalternativen. I detta skede diskuterades även preliminärt vad som 
skulle ingå i miljöbedömningen av framtida energisystem.  

Dokumentation: Eriksson 2004 samt "Minnesanteckningar från MiSt-mötet i Finspång 2004-
06-11" (bilaga 1). 

Steg 2: Visioner 
Aktörer: Forskare, tjänstemän, medborgarpanelen 

Syfte: Att ta fram förslag till visionsformuleringar för energisystemet för ev. politiskt beslut 
och som underlag för att ta fram omvärldsscenarier och åtgärder. 

Visionsarbetet var tänkt att konkretisera hur ett långsiktigt hållbart energisystem skulle kunna 
se ut i Finspångs kommun. För att kunna frigöra tanken från dagens situation valdes ett 
relativt långt tidsperspektiv, till år 2040. 

Idéer till visionen samlades in under en workshop med strukturerad brainstorming kring en 
”fokusfråga”. Fokusfrågan löd: Hur lever vi och verkar i Finspång 2040 så att 
energianvändningen är långsiktigt hållbar ekologiskt, ekonomiskt och socialt? Som 
introduktion presenterades först information om kommunens energisystem samt det nationella 
energisystemet och deras förväntade miljöeffekter. Sedan följde en idégenerering där 
deltagarna i tur och ordning fick delge sina svar på fokusfrågan. Idéerna formulerades så kort 
och kärnfullt som möjligt på lappar som sattes upp på väggen. När idéerna hade grupperats 
tematiskt (sk klustring) fick de deltagare som hade anknytning till Finspångs kommun 
(tjänstemän och medborgarpanel) rösta på de förslag de tyckte bäst respektive sämst om. 
Varje person hade tio positiva och fem negativa röster.  

Materialet från workshopen sammanställdes av forskarna. Det gav en relativt samstämmig 
bild som kunde sammanfattas i ett förslag en visionär framtidsbild. Ett annat tänkbart resultat 
hade varit att materialet hade innehållit idéer som stävat åt så pass olika håll att de inte hade 
gått att foga samman till en konsistent framtidsbild. Om så hade varit fallet hade vi möjligen 
fått arbeta med flera alternativa framtidsbilder. Förslaget till framtidsbild presenterades först i 
arbets- och forskargruppen varefter smärre justeringar gjordes. Den reviderade upplagan 
skickades sedan ut till workshopdeltagarna för synpunkter tillsammans med inbjudan till en 
andra workshop (se bilaga 2). 

Med utgångspunkt från framtidsbilden utarbetade arbetsgruppen ett antal mål för Finspångs 
kommun som ska vara vägledande för energiplanen. (Se "Allmänna mål/ utgångspunkter i 
energiplanen", sist i bilaga 1) 

Dokumentation: ” Minnesanteckningar Workshop 1” "Resultat av strukturerad brainstorming 
under workshop 1", "Förslag 2004-11-01 Framtidsbild: Finspång 2040" (samtliga dokument i 
bilaga 2). 
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Steg 3: Ev. beslut om vision och prioritering när det gäller miljöbedömningar 
Aktörer: Forskare och tjänstemän. Beslut tas ev. i kommunstyrelsen 

Syfte: Att fastställa ramarna för det fortsatta arbetet med energiplanen (kan vara ett politiskt 
beslut). 

Efter diskussioner inom projektgruppen beslöts att förankring av arbetet sker genom 
information till kommunstyrelsens ordförande. Någon förankring genom beslut i 
kommunstyrelsen blev det inte i detta läge. Detta var annars förslaget från början. Se 
"Minnesanteckningar projektmöte (MiSt-1) 2004-04-19 i Linköping" (bilaga 1).  

I detta steg diskuterades även vilka grunder som ska finnas för miljöbedömningarna. Det 
beslöts att de regionala miljömålen ska vara utgångspunkt. De regionala miljömålen är de som 
antagits av Länsstyrelsen i Östergötland (Anonym 2003a) och bygger på de nationella 
miljömålen. Detta vidareutvecklades i steg 7. Se "Minnesanteckningar, projektgruppsmöte i 
Linköping, 2004-11-30" (bilaga 1). 

Steg 4: Formulering av omvärldsscenarier 
Aktörer: Forskare, tjänstemän, externa experter, medborgarpanelen 

Syfte: Att ta fram omvärldsscenarier för att undersöka vilka viktiga mer och mindre osäkra 
faktorer som påverkar den framtida utvecklingen som underlag för att senare kunna diskutera 
alternativa handlingsvägar.  

Under den andra workshopen skulle idéer till externa scenarier samlas in. Förutom 
tjänstemän, medborgarpanel och forskare hade även tre externa experter bjudits in att delta. 
Dessa var Ingolf Kiesow, forskare vid FOI och expert på internationella konflikter kring 
energiresurser, Tord Eng från Energimyndigheten, expert på det nationella energisystemet, 
samt Reinhold Castensson professor i Geografi vid Tema Vatten, Linköpings universitet, 
expert på regional utveckling och inblandad i ett scenarioprojekt tillsammans med Finspångs 
kommunledning. 

Workshopen inleddes med en diskussion om förslaget till framtidsbild. De synpunkter som 
kom fram ledde till att några mindre ändringar i framtidsbilden gjordes. 

Inför idéegenereringen höll Kiesow en kort presentation om världsläget på energiområdet. 
Sedan följde en brainstorming enligt samma modell som vid den första workshopen. 
Fokusfrågan denna gång var: Vilka yttre faktorer påverkar Finspångs möjligheter att uppnå ett 
energisystem i linje med hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt? När de 
framkomna idéerna hade klustrats fick samtliga deltagare först rösta på vilka faktorer man 
ansåg var viktigast, sedan på vilka av dessa man bedömde som mest osäkra. Varje deltagare 
fick tio röster av vardera slaget att fördela. 

Efter workshopen bearbetades resultatet av forskarna till fyra omvärldsscenarier. Faktorer 
som hade fått höga poäng i omröstningen fick dominera i scenarierna. Två dimensioner som 
bedömdes vara av särskilt stor betydelse fick utgöra axlarna i ett sk scenariokors, Dessa 
dimensioner kombinerades i de olika scenarierna. Förslaget till scenarier diskuterades sedan i 
forskar- och arbetsgruppen. Därefter sändes det ut till medborgarpanelen tillsammans med 
inbjudan till en workshop om att ta fram handlingsvägar. I ett senare skede gjordes även 
kvantifieringar av energianvändningen av olika energislag i de olika scenarierna, som grund 
för beräkningarna i miljöanalysen. 

Dokumentation: "Minnesanteckningar Workshop 2", "2005-01-19 Framtidsbild: Finspång 
2040", "Resultat av den strukturerade brainstormingen under workshop 2", "Fyra 
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omvärldsscenarier för Finspång", "Fyra scenarier för Finspång, reviderad version juni 05", 
"Kvantifieringar av scenarierna: Antaganden i Nu&Noll". Samtliga dokument finns i bilaga 2. 

Steg 5: Formulering av alternativa handlingsvägar  
Aktörer: Medborgare, forskare, tjänstemän 

Syfte: Att ta fram ett antal alternativa handlingsvägar/åtgärder för kommunen att uppnå 
energivisionerna. 

Idéer till åtgärder som skulle kunna ingå in energiplanen samlades in under en tredje 
workshop. Den här gången delades deltagarna in i fyra grupper som fick arbeta med varsitt 
scenario. Först gjordes en enkel sk SWOT-analys där gruppen brainstormade kring vilka 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot som fanns i deras scenario med avseende på 
möjligheterna att uppnå ett hållbart energisystem. Mot bakgrund av den analysen 
formulerades sedan åtgärdsförslag som skulle passa i scenariot. En röstning gjordes också där 
man fick rösta på vilka förslag man tyckte var bra respektive dåliga. När alla deltagare 
återsamlats fick varje grupp berätta om sina fyra bästa åtgärdsförslag (de som fått flest röster). 
Om dessa åtgärder även skulle vara verkningsfulla i de andra scenarierna prövades sedan i en 
diskussion i den stora gruppen. 

Resultatet av workshopen sammanställdes av forskare och tjänstemän och ett mer fördjupat 
förslag till åtgärder togs fram. Arbetet resulterade i en lång lista med förslag som genomgick 
en första värdering i steg 6. I senare steg gjordes miljöanalys och värdering av återstående 
förslag i ett antal iterationer. Alla åtgärder dokumenterades dock för eventuellt framtida bruk. 

Dokumentation: "Resultat av SWOT-analys", "Åtgärdsförslag från scenariogrupperna". 
Dokument i bilaga 2. 

Steg 6: Val av handlingsalternativ/åtgärder 
Aktörer: Tjänstemän 

Syfte: göra ett första urval av åtgärder genom en rimlighetsbedömning.  

Rimlighetsbedömningen resulterade dels i en lista med åtgärder som "gick vidare" till 
miljöbedömning dels i några åtgärder som inte ansågs vara rimliga. Alla åtgärder 
dokumenteras dock.  

Steg 7: Miljöanalys 
Aktörer: forskare/tjänstemän 

Syfte: Målsättningen med miljöanalysen var att: 

- analysera miljöpåverkan från dagens energianvändning i Finspång, vilket gjordes i 
processens steg 1 (nulägesbeskrivning), 

- analysera den troliga miljöpåverkan från Finspångs energianvändning år 2020 om 
ingen energiplan införs (nollalternativ), 

- analysera mljöpåverkan för alternativa handlingsvägar för Finspångs framtida 
energianvändning (åtgärdsförslag), 

- ge underlag för att sammanställa ett planförslag för Finspångs framtida 
energianvändning, vilket i möjligaste mån minimerar miljöpåverkan samtidigt som det 
är robust och flexibelt. 
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Miljöanalys har gjorts av nulägesbeskrivningen, nollalternativen och de alternativa 
handlingsvägarna/åtgärderna. 

I steg 3 bestämdes att de regionala miljömålen skulle vara utgångspunkt för 
miljöbedömningarna. De mål valdes ut som är mest relevanta för energisystemet. Vidare 
bestämdes vilka indikatorer som skulle användas samt i vilka fall miljöanalysen kunde göras 
kvantitativt (dvs med livscykelanalys) eller kvalitativt. De olika analyser som gjorts är alltså: 

∗ Miljöanalys av nuläget med LCA (Eriksson 2004) 

∗ Kvantitativ miljöanalys med LCA av nollalternativ jämfört med nuläge, se separat 
rapport (Björklund 2006) 

∗ Kvantitativ miljöanalys med LCA av valda åtgärdsförslag från Steg 6, se separat 
rapport (Björklund 2006). 

∗ Kvalitativ miljöanalys av övriga åtgärdsförslag från Steg 6. 

∗ Kvalitativ miljöanalys av de miljöindikatorer som inte gick att analysera med LCA, 
för samtliga åtgärdsförslag från Steg 6. 

I bilaga 3 visas miljömål, indikatorer samt om analysen gjordes kvantitativt eller kvalitativt. I 
den bilagan redovisas även metod och resultat för den kvalitativa miljöanalysen (punkt 2 
ovan).  

Övrig dokumentation: "Minnesanteckningar från mötet i Getå 2005-04-21" (bilaga 1) 

Steg 8: Värdering och val av handlingsalternativ 
Aktörer: Tjänstemän med viss hjälp av forskargruppen 

Syfte: Att värdera åtgärderna och då samtidigt ta hänsyn till miljöaspekter, ta hänsyn till andra 
mål i kommunen (t ex ekonomi) samt att undersöka om det finns konflikter med andra 
kommunala mål.  

Metodik 

De flesta åtgärder som vi identifierat som tänkbara har miljövärderats i tidigare steg – 
kvantitativt, kvalitativt eller både och. Värdering/bedömning av kostnader och sociala 
konsekvenser görs slutligt av kommunen. En preliminär bedömning (OK eller inte OK) 
gjordes av arbetsgrupp tillsammans med forskargrupp. Följande metodik användes för 
värderingen. 

Utgångspunkter 

Vi har två värderingsunderlag till vår hjälp. Dels finns en värdering av åtgärderna i 
förhållande till nuläget. Dels finns en värdering i förhållande till de fyra scenarierna. Urvalet 
görs i första hand utifrån om en åtgärd innebär en förbättring i förhållande till nuläget, dvs 
baserat på den första typen av bedömningsunderlag. 

Scenarierna visar på möjliga omvärldsutvecklingar som kan påverka hur bra en åtgärd visar 
sig vara i långa loppet. Detta har betydelse för att modifiera eller komplettera åtgärder som 
valts ut, så att dessa blir mer robusta eller adaptiva. Till exempel: när en åtgärd visar ett 
negativt LCA-resultat i ett scenario, betyder det att utvecklingen utanför Finspång är så 
positiv för miljön att Finspångs vägval framstår som mindre bra (med de åtgärder vi valt ut). 
Man kan då fråga sig a) om det är rimligt att redan nu satsa på en mer miljövänlig åtgärd, b) 
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om man kan underlätta en senare övergång till miljövänligare åtgärder. Det kan t ex röra sig 
om bränsleval. 

Scenarierna och värderingen utifrån dessa kan bidra till en bättre energiplan på två sätt:  

 man kan anpassa eller komplettera åtgärderna så att planen bli mer robust i förhållande 
till alla scenarierna; 

 man kan öka anpassbarheten (adaptiviteten) hos kommunens energisystem (undvika 
inlåsning till halvbra lösningar som kan bli omsprungna av utvecklingen). 

 

Arbetssteg 

Steg 1. Gå igenom statusen på underlaget. 

Steg 2. Dela in åtgärder i klasser, t ex sådana som kommunen själv kontrollerar (investeringar 
och drift av egna anläggningar), åtgärder mot näringslivet, åtgärder mot medborgarna etc. 

Steg 3. Välj åtgärder klass för klass, som är positiva i förhållande till nuläget och som bedöms 
ekonomiskt rimliga (åtminstone inte uppenbart orimliga). 

Steg 4. Identifiera de åtgärder som har negativt utfall i minst ett scenario, mängden A. Bara 
långsiktigt bindande åtgärder behöver tas med. 

Steg 5. Åtgärder i mängden A diskuteras utifrån robusthet och adaptivitet. Kan man göra 
anpassningar eller kompletteringar för att nå bättre resultat? Är sådana anpassningar 
ekonomiskt rimliga. 

Steg 6 (efter workshop). Gör utkast till energiplan. 

Underlag 

 LCA-beräkningar av åtgärder 1) i förhållande till dagsläget och 2) i 4 scenarier. 
 

 Scenarierna med kompletterande antaganden. 
 

 Kvalitativa värderingar enl PM. 
 

Resultatet av värderingen redovisas i bilaga 4 där även kvaliatativ bedömning av icke-
LCAberäknade åtgärder finns med. 

Steg 9: Enkät till medborgare samt återkoppling till medborgarpanel 
Aktörer: IHH och tjänstemän för enkät. Alla för återkoppling 

Syfte: Syftet med enkäten var att få en uppfattning om medborgarnas inställning i de frågor 
som rör projektet och i synnerhet de förslag till åtgärder som kommit fram. Återkopplingen 
syftade till att presentera utfallet av processen och informera om hur miljöanalys och 
värdering av de olika handlingsvägarna har gjorts. Dessutom avsåg detta steg att förankra och 
ev. modifiera handlingsvägarna.  

Resultaten av enkätundersökningen presenteras i rapporten "Medborgarenkäten: generella och 
preliminära resultat", PM 2006-05-04.  
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Utfallet av återkopplingen till/från medborgarpanelen redovisas i "Minnesanteckningar från 
energiplaneprojektets återkoppling i Miljö- och utbildningscenter 2006-05-30" samt 
"Minnesanteckningar från mötet i Energiplaneprojektets arbetsgrupp 2006-06-19" i bilaga 1. 

Steg 10: Utformning av energiplanens implementeringsdel 
Aktörer: Tjänstemän 

Syfte: ta fram konkreta mål och handlingsplaner. 

Först i detta steg började arbetet med det som är huvuddelen i den kommunala energiplanen. 
Här konkretiserades åtgärderna, både kortsiktiga och långsiktiga. Här utformades även en 
implementeringsdel med rutiner för hur kommunens olika delar ska få in energistrategin i 
vardagen, till exempel vid myndighetsutövande, planering eller inom miljöarbetet.  

Steg 11: Sammanställning av energiplanen 
Aktörer: tjänstemän, (forskare) 

Visioner, mål och handlingsplaner sammanställs till en energiplan. Metodbeskrivning och 
analysresultat från SMB-processen redovisas i ett separat dokument. 

Detta steg pågår då rapporten skrivs. 

Steg 12: Remiss av energiplan 
Aktörer: Tjänstemän 

Energiplanen skall genomgå sedvanligt remissförfarande. Ett brett deltagande i 
remissprocessen eftersträvas och remissen skickas bl a till medborgarpanelen. 

Detta steg är ännu inte klart då rapporten skrivs. 

Steg 13: Beslut om antagande av energiplan 
Aktörer: politiker 

Detta steg är ännu inte klart då rapporten skrivs. 

Steg 14: Uppföljning och utvärdering 
Aktörer: Tjänstemän, forskare 

Syfte: lära sig av misstag och modifiera metoder och angreppssätt. 

Detta är den den uppföljning och utvärdering av energiplanen som görs inom SMB-
processens (energiplanearbetets) ramar. Den har skett fortlöpande mellan delstegen i 
energiplaneprocessen, men tyngdpunkten kommer att ligga under implementeringsfasen.  

En planerad aktivitet "kontrollstation" är att lägga in ett spel där kommunens tjänstemän får 
agera på fiktiva händelseutvecklingar som kan ske om några år. Man kan då simulera hur 
strategin kan ändras för att svara mot de nya förutsättningarna. Detta skulle i så fall bli en 
annan typ av workshop där forskare agerar spelledare och deltagarna får reagera på olika 
händelser i ett förlopp som spelas mot dem. 

Detta steg är ännu inte klart då rapporten skrivs. 

3 Resultat 
Resultatet av energiplaneringsprocessen är en energiplan för Finspångs kommun. När denna 
rapport skrivs är energiplanearbetet inne i slutskedet. Energiplanen skall ställas ut och genom 
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sedvanligt remissförfarande kommer synpunkter att samlas in. En ev. modifierad version 
kommer att läggas fram för beslut i kommunfullmäktige.  

Resultatet av de två forskningsprojekten som beskrivits här kommer att publiceras i artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter. Resultat från forskningen runt medborgarmedverkan har redan 
publicerats i Wiklund, H and P. Viklund (2005) Experimenting with Staged Deliberation in 
Municipal Energy Planning, The XIV NOPSA Conference, Reykjavik, Iceland, och Wiklund, 
H. and P. Viklund (2006) Public Deliberation in Strategic Environmental Assessment: An 
Experiment with Citizens´ Juries in Energy Planning, in Emmelin, L. (2006) [ed.] Effective 
Environmental Assessment Tools - critical reflexions on concepts and practice. Blekinge 
Institute of Technology Research Report 2006:3 

4 Publikationer 
Mårtensson, A., A. Björklund, J. Johansson and J. Stenlund Nilsson (2005) Energy planning 
using strategic environmental assessment – exploring new tools in a Swedish municipality. 
Proceedings of the ECEEE 2005 Summer Study, Mandelieu, France. 

Mårtensson, A., A. Björklund, J. Johansson, J. Stenlund (2006) Strategic environmental 
assessment in energy planning – exploring new tools in a Swedish municipality. In Emmelin, 
L. (2006) [ed.] Effective Environmental Assessment Tools - critical reflexions on concepts and 
practice. Blekinge Institute of Technology Research Report 2006:3 
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environmental assessment, Impact Assessment and Project Appraisal, vol 23, no. 4, pp.281-
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Bilaga 1. Minnesanteckningar från projektmöten och arbetsgruppsmöten 

Anteckningar från MIST 1-7-8 –mötet 031013 
Närvarande: Mats Eklund, Jessica Johansson, Melica Lindberg, Anders Mårtensson, Måns 
Nilsson, Jenny Stenlund Nilsson och Sara Tyskeng (sekr.) 

 

Vad vill vi uppnå? Vilken är vår gemensamma utgångspunkt? 
Mötet inleddes med en diskussion om projektens gemensamma utgångspunkt. Vad är det vi 
vill uppnå? Är det kunskap om användningen av verktyg för beslut och planering eller har vi 
även andra syften på agendan. Att uppnå kunskap om verktyg för beslut och planering ansågs 
vara för snävt och det diskuterades om det inte gick att öppna upp detta syfte så att man kan 
undersöka VAD man kan göra med verktygen. Vidare diskuterades att en viktig fråga att 
ställa i dessa projekt (åtminstone projekt 1 och 8) är om man använder andra verktyg i energi- 
och avfallsplanering jmf med fysisk planering? I samband med denna diskussion 
konstaterades att ett gemensamt intresseområde för oss är vad som styr utvecklingen inom 
energi- och avfallssektorn. Samtidigt påpekades att det ju även är energiplanen i sig som vi 
intresserar oss för. 

Användningen av verktygen kontra påverkan på miljön och hur man studerar detta var också 
uppe för diskussion. På Industriell miljöteknik avslutas just nu ett projekt där man studerat 
förändring av miljöpåverkan mha statistik och LC-data. Ett liknande tillvägagångssätt 
konstaterades skulle kunna vara möjligt även i detta sammanhang och ger en ganska stark 
koppling mellan projekt 1 och 8.  Slutligen diskuterades vilken nivå vi ska sätta för en SMB? 
Ska vi löpa hela linan eller stanna vid vissa aspekter? Detta är inte givet när det gäller SMB, 
som ofta stannar vid aspekterna belastning och resursanvändning. Vi konstaterade att vi måste 
stämma av med den kommun som ska studeras och höra efter vad de vill! 

Från denna punkts diskussioner utkristalliserades följande: Det är viktigt att öppna upp 
frågeställningarna så att vi även kan studera frågor ur ett empiriskt perspektiv. 
Tyngdpunkten i våra utgångspunkter bör ligga på frågan: Vad styr utvecklingen av energi- 
och avfallssektorn och dess planering samt det som egentligen kallas för energiplan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka kommuner ska studeras? 
Flera förslag på kommuner kom fram: 

Anders tyckte efter denna diskussion att vi även var tvungna att definiera vad vi 
menar med verktyg. Processverktyg behöver ju inte innehålla miljö. Vad är i så 
fall miljöstrategiska verktyg? Under de diskussioner som följde kom det fram att 
en definition av verktyg är en systematisk hantering av kunskap. För att ett 
verktyg ska få kallas för miljöstrategiskt bör verktyget därför innefatta 
miljöfrågor i denna hantering av kunskap. Det beslutades att i studierna av vilka 
verktyg som används ska det även analyseras om verktygen innehåller en 
miljödimension eller inte.  
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• Ett förslag är Finspångs kommun. Finspång är väldigt intresserade av att vara med och 
samarbeta med projekt 1. Kommunen har studerats tidigare ur olika synvinklar, de 
jobbar just nu med en ny ÖP, för några år sedan bolagiserades det tekniska kontoret 
och man har tagit ett beslut att bygga en avfallsförbränningsanläggning. I och med det 
beslutet skulle kommunen också kunna passa projekt 8. Dock måste Hans få vara med 
och känna efter hur denna kommun skulle passa för studierna av 
medborgarmedverkan. 

• Ett andra förslag är Jönköpings kommun där man har gått från ingen 
avfallsförbränning till förbränning av 200kton/år. Dessutom är det Hans hemmaplan. 

• Förslag 3 är Norrköping där en privat ägare står för kommunens energiförsörjning och 
avfallsanläggning. Avfallsanläggningen verkar också i hög grad styra hur kommunens 
ska utforma sin avfallshantering m ap grad av återvinning/återanvändning t ex. Ett 
annat problem för norrköping är att man inte riktigt verkar veta hur man ska göra med 
energiplaneringen i kommunen nu när det finns en privat ägare som ”fixar” 
kommunens energi. 

• Förslag 4 är Ronnebys kommun som kan fungera som exempel för ”ceased 
development”. P.g.a. en sakfråga stoppade allmänhetens opinion en planerad 
avfallsförbränningsanläggning. 

• Sundsvalls kommun är ett femte förslag. Där har byggandet av en 
avfallsförbränningsanläggning väckt stor opinion och Sundsvalls energi har fått lägga 
ner mycket kraft och tid på att diskutera med allmänheten. För att bemöta allas åsikter 
har Sundsvalls energi t ex gjort en hemsida där de lägger ut dokument, 
samrådsprotokoll mm. Sundsvall skulle därmed kunna fungera som exempel på hög 
aktivitet (både från allmänhet och verksamhetsutövare) 

• Linköping blev det sjätte och sista förslaget. Tekniska verken i Linköping håller på att 
bygga en ny avfallsförbränningspanna som ska komplettera den som redan finns. När 
det första pannan byggdes var opinionen för och emot kraftig. När den nya pannan 
prövades har ingen opinion framkommit och vid samrådet kom endast en person till 
samrådet som inte tillhörde beslutsfattare eller projektör; Tekniska verkens förre VD 
(!). Kommunen skulle kanske därför kunna vara ett exempel på en 
energisystemsutveckling som haft låg aktivitet. 

Efter presentationen av kommunerna diskuterades om vi var tvungna att välja ut vissa 
eller om vi ska studera alla kommuner som var för sig har vissa fördelar och nackdelar.  

Det beslutades att i en första fas sker en kartläggning av alla föreslagna kommuner enligt 
några få parametrar. Denna första utredning ska också utröna trender när det gäller 
avfallsförbränningsanläggningar och hur många som är på gång att byggas. I nästa fas 
fördjupas sedan studierna av några få kommuner.  

 

Val av metod 
Projekt 1 

Måns berättade om det metodramverk som tagits fram för att arbeta med SMB och 
poängterade att ramverket inte hanterar samrådsprocesser. Anders visade sedan ett förslag till 
huvuddelar i planeringsprocessen för framtagning av energiplan (se bilaga 1). Det 
diskuterades om denna process påverkade andra processen och krav som t ex teknik och 
resurser. Jessica klargjorde slutligen hur hon skulle vilja arbeta med scenarier. Hon ser det 
inte som nödvändigt att användandet av scenarier bara behöver rikta sig mot allmänheten 
eftersom olika grupper kan vara aktuella att närma sig under olika stadier i 
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planeringsprocessen. Ett förslag är kanske att en tjänstemanna/expert-grupp kan formulera 
scenarier eller vision och så får allmänheten tycka till om den. 

Vidare diskuterades hur viktigt det är med entusiasmen och intresset när det gäller 
allmänheten. Det konstaterades att det är viktigt att fundera på varför medborgarna ska vara 
med; (i) För val av miljöparametrar?, (ii) Värderingar/prioriteringar eller (iii) generera 
alternativ? Jenny framförde åsikten att det behövs ett led innan medborgarpanelen för att 
förankra utgångspunkterna för arbetet med energi- och avfalls-( ?) strategierna i kommunen. 
Man måste definiera vart man vill hän. 

Utifrån dessa diskussionen beslutades följande: Medborgarpanelens bidrag ska vara att vara 
behjälpliga vid värdering och utarbetning av alternativ. Bidragen kan antingen ske var för sig 
eller i kombination med annan medverkan. Ramarna för medborgarsamverkan bör alltså 
tydliggöras! När det gäller miljöanalysen så ska Anders utarbeta ett mer detaljerat förslag till 
process. Förslaget ska ses som en del i hela planeringsprocessen, en slags modul där 
medborgarinverkan och miljöbedömning ingår. Anders skickar ut ett mer konkret förslag 
utifrån vad kommunens planerare tycker är viktiga frågor och vilka deras mål är.  

 

Projekt 8 

Mats förslag till matris (se bilaga 2) diskuterades och förklarades. Tanken är att man utgår 
från de två översta raderna/nivåerna (börjar i översta högra rutan) och sedan spåras 
processen bakåt (sk processpårning). De regionala, nationella och EU-nivåerna ska ses 
mera som kontext. Vidare diskuterades vilka frågor som projektet ska täcka med sina 
studier.  
Förslagen som kom fram var följande: 

• Verktygsanvändning, vilka miljöfrågor som omfattas av verktyg, verktygens 
tillämpbarhet, aktörer 

• Har verktygen styrt miljöprestanda? 
• Processen – m.a.p rationalitet och legitimitet 
• Tiering – Betyder nationella frågor något på lokal nivå? Tiering är viktigt både 

inom en samhällsnivå samt inom dimensionen (se Mats matris). Diskuterades 
om tieringfrågan kanske ska vänta till syntesfasen av projektet? 

• Har t ex något verktyg haft stor genomslagskraft p.g.a. någon speciell faktor? 
Här kan man ffa koncentrera sig på användningen och utfallet av verktyget och 
sedan analyserar man bakomliggande faktorer. 

• När det gäller ”process effectiveness” så verkar studien komma att inrikta sig 
på hur samråden och medborgarmedverkan fungerar idag. 

Arbetsfördelning 
Projekt 1 

Till att börja med har Anders och Jenny en exjobbare på gång som ska göra en 
nulägesbeskrivning av Finspångs energisystem. När det gäller miljöanalyserna behövs 
dock FMS’ hjälp. För att spara tid och arbete med analyserna föreslogs därför att 
exjobbaren tar kontakt med Ola Eriksson på FMS (?) och får riktlinjer för datainsamling. 
Jenny och Anders funderar också vidare på struktur/förslag på planeringsprocess. De 
skickar ut förslag som vi alla ska kolla igenom (särskilt Hans vad gäller 
medborgarmedverkan!) De tar också kontakt med Finspång och meddelar hur vi sed på 
bidraget till planeringsprocessen.   
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Jessica funderar igenom hur scenarier kan användas i planeringsprocessen. 

 

 

 

Projekt 8 

Sara, Mats och Melica går vidare med att utarbeta lämpliga kriterier för 
dokumentgranskning. Detta görs genom att vidareutveckla matrisen, samt vilka frågor som 
ska studeras.  
Melica börjar fundera igenom inriktning på sin D-uppsats och om hon ska studera ett eller 
två kommuner lite mer ingående eller om hon ska titta på alla kommuner på en mer 
övergripande nivå. 

 

Tidplan 

Projekt 1   

• vill köra igång energiplaneringsprocessen i början av 2004 
• tar kontakt med FMS snarast angående miljöanalys 
• lämnar förslag på planeringsprocess till kommunen i slutet av oktober. 

Projekt 8  

• skickar så snart som möjligt ut ett förslag på struktur för genomgång av dokument 
• Melica skriver D-uppsats under perioderna november –januari samt april till juni. 
 

Övriga frågor och nästa möte 

En fråga som kom upp under övriga frågor var huruvida projekt 1 och 8 ska fortsätta 
tillsammans eller ska vi köra projekten mer enskilt. Det bestämdes att projekten åtminstone 
ska ha en träff till tillsammans och sedan köra vissa delar enskilt. 

 

Nästa möte för MIST-projekt 1-7-8 blir den 4/12. Plats bestäms senare. 
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Bilaga 1 

Projekt 1. Förslag till huvuddelar i planeringsprocess för framtagning av energiplan 
 

Utformning/planering av medborgarmedverkan 

Formulering av förslag till miljöpolicy för e-systemet 

Slutligt val av miljöparametrar 

Planering av scenarier/alternativ 

Medborgarmedv.: Miljöpolicy för e-systemet 

Medborgarmedv.: Framtidsbilder för e-systemet 

Analys av scenarier 

Medborgarmedv.:Värdering 

Konkretisering av framtida e-system samt Back-casting? 

Utformning av plan för implementering 
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Bilaga 2 

A sketch of the organisational context of planning and decision-making relevant for waste 
incineration plant developments that will be structuring the analysis of project 8 “ Better 
environmental decisions in the energy and waste sectors” 

 

Organisational 
levels 

Analysis 
perspectives 

Planning 
dimension 

Political 
dimension 

Legislative 
dimension 

Project development Business 
strategic 
planning 

Company 
decision-making 
and goals 

Development 
consent 
application and 
EIS 

Local Planning 
(energy, waste 
and spatial) 

Political 
dimension, local 
environmental 
goals 

Development 
consent 
considerations 

Regional Regional 
energy offices 
(voluntary) 

Regional 
environmental 
goals 

Development 
consent decision 
(some plants) 

National  Planning 
legislation 

Policy, 
Government 
bills, National 
environmental 
goals 

Development 
consent decision 
(some plants) 

EU Directives on 
EIA and SEA 

Policy, EU-
directives on 
waste and 
energy 

 

 

For each level and dimension, an analysis relating to the individual development will be 
performed (the national and EU level will thus be common for all developments).  

In this analysis special attention will be given to the following headlines: 

• Tools: analytical tools and process tools 
o Their use, environmental focus, applicability, interrelation, suitability for 

different actors 
• Environmental effectiveness: scope, priorities, risk resources 
• Process effectiveness: rationality and legitimacy 
• Tiering: consistency and mechanisms within the organizational context 

The methods that will be employed are mainly analysis or written documents and interviews 
with key actors. 
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Minnesanteckningar MiSt-möte 2003-11-06, Loftet 14.00-15.45 

 

Närvarande  

Anders Mårtensson, Industriell miljöteknik, LiU 

Jenny Stenlund Nilsson, Industriell miljöteknik, LiU 

Kristina Holmgren, Energisystem, LiU 

Per Strannelid, Finspångs kommun 

Ola Eriksson, examensarbetare Industriell miljöteknik/energisystem 

 

1. Presentationsrunda. 

 

Anders Mårtensson: 

Bedriver forskning och undervisning på Industriell miljöteknik, speciellt intresserad av 
material och energiflöden och koppling till miljöpåverkan. 

 

Kristina Holmgren:  

Doktorand på avdelningen för Energisystem. Forskar om kommunala energisystem, bland 
annat med hjälp av MODEST. 

 

Ola Eriksson: 

Studerar till civilingejör i teknisk fysik. Har läst kurser hos både miljöteknik och 
energisystem.  

 

Per Strannelid: 

Arbetar med Agenda 21 – hållbar utveckling i Finspångs kommun. Har uppdrag bland annat 
med lokala miljömål i ÖP och renhållningsplan, dvs att bryta ner regionala mål så att de 
passar kommunen. Urinvånare i Finspång.  

 

2. Anders berättade om programmet miljöstrategiska verktyg, MIST. 

Programmet finansieras av naturvårdsverkets program, leds av Lars Emmelin (Blekinge 
Tekniska Högskola) och innehåller åtta projekt. Två av dessa kommer bland annat att 
genomföras på miljöteknik.  

Projekt 1, som handlar om energiplanering och medborgarmedverkan (det var i det här 
projektet mötet ägde rum). I detta projekt ska miljöstrategiska verktyg tillämpas, t ex 
ramverket för strategiska miljöbedömningar och scenarieteknik, på en planeringsprocess. 
Dessutom ska någon form av medborgarmedverkan äga rum. 
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Projekt 8, som handlar om beslutsprocesser inom avfallssektorn. Här kommer man att studera 
hur man har gått tillväga för att fatta beslut inom avfallssektorn i Finspång, sundsvall, 
Jönköping +någon fler kommun. (Per tyckte att det lät intressant att Finspång ska studeras då 
deras process gick snabbt och utan några större protester.) 

 

3. Anders gick igenom ett förslag till handlingsplan. Se separat papper. Inga större protester 
hördes. 

 

4. Per berättade om energiplanearbetet i Finspång: 

• En ny översiktplan har varit på g sedan 1997. Då skulle man uppdatera den gällande 
ÖP från 1990. ÖP90 har inte blivit uppföljd/utvärderad. 

• Finspång är med i ett projekt som Länsstyrelsen har för Östgötakommunernas 
tillväxtstrategier. Samråd ska vara ett levande arbete i landsbyggd och lokala 
utvecklingsgrupper. De planer som finns ska beskrivas och det finns luckor, t ex 
energi.   

• Energiplanearbetet har varit ett dåligt samvete länge. Anledningen till att frågan 
aktualiserats är att Finspångs Tekniska Verk (FTV) bygger en avfallspanna och bygger 
ut fjärrvärmenätet. 

• Tanken är att nya ÖP ska ha delutredningar, t ex befolkningsprognos och 
handikappolitiskt program. 

• Det finns ett demokratidataverktyg som kommunens projektledare tycker om och 
använder.  

• Kommunstyrelsen ska ta beslut om ÖP snart. 
• Man håller på att bygga upp en hemsida för ÖP där dokument ska vara tillgängliga. 
• Öp-arbetet ska genomsyras av barnkommissionen, jämställdhet och hållbar utveckling 

(både hälsa och yttre miljö). 
• Man har gjort vissa energi och miljöanalyser. 

 

 Energiplanearbetet kommer att ligga före ÖP-arbetet 

 

5. Diskussion kring arbetet, förväntningar mm. 

 

Målbild: 

Idag finns inga antagna miljömål. Kommer att behöva bli en process att ta fram mål för 
energiplanen.  

 

Sektorer som ska vara med: 

Finspång vill helst att transporter ska vara med. Detta blir svårt att få med i exjobbet som nu 
ska fungera som nulägesbeskrivning, men antingen får kommunen lösa en nulägesbeskrivning 
med egna resurser, eller så kanske man kan fiska upp ännu en student… 
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MODEST: 

Simulering och optimeringsprogram för fjärrvärmesystem. Användare och miljöprestanda för 
bränslen och anläggningar går att lägga in. Data kommer att hämtas från 
livscykelanalysprogram. Kommer främst att använda MODEST för att simulera 
energisystemet, men man kan även köra optimeringar för att se hur mycket olika energisystem 
”kostar”. 

 

Finspång – miljöanalys: 

• Miljöanalysen innehåller nulägesbeskrivning, genomgång av miljörapporter och 
försök att beräkna utsläpp.  

• Kommunala energibolaget har bra dokumentation.   
• Samtliga småhus genomgångna med avseende på vedeldning. 
 

Förväntade resultat från nulägesbeskrivningen (exjobbet): 

Så mycket som möjligt, både vad gäller utsläpp och uppdelning i sektorer.   

 

6.  Uppgifter: 

• Ola och Per håller kontakt för informationsutbyte. Ola åker lämpligtvis upp till 
Finspång vid tillfälle. 

• Jenny Skickar ut lite material om ramverket ”strategiska miljöbedömningar”. 
• Jenny och Anders kommer så småningom med ett förslag på hur 

medborgarmedverkansdelen kan utformas, bland annat utifrån ramverket för SMB och 
övriga forskare i projektet. 

• Anders skickar ut en sammanfattning av projekt 8. 
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Anteckningar från möte inom MIST-projekten 1, 7 och 8 den 4 dec. 2003. 

Närvarande: Ola Eriksson, Jessica Johansson, Melica Lindberg (punkt 1), Hans Wiklund, 
Anders Mårtensson (antecknare) 
 

1. Projekt 8.  
Melica rapporterade om sitt uppsatsarbete (20 p) som handlar om beslutsprocesser för 
avfallsförbränningsanläggningar. Två hypoteser har formulerats: 1) "Etablerandet av 
avfallsförbränningsanläggningar drivs av initiativ på bolags- och projektnivå och regionala 
och miljöstrategiska överväganden är svagt företrädda"; 2) "Användning av verktyg styr 
inriktning och utformning av projektet att upprätta en anläggning". Hypoteserna kommer att 
omformuleras till frågor. Metoder för undersökningen: Dokumentgranskning och intervjuer 
med nyckelpersoner i följande kommuner: Finspång, Norrköping, Linköping, Jönköping. 

 

Melica önskade synpunkter på arbetet, metod, urval osv. Under diskussionen framgick att det 
kanske skulle bli för mycket intervjuarbete osv om alla föreslagna kommuner skulle tas med. 
En begränsning till två eller tre ansågs rimlig. 

 

2. Projekt 1 och 7: Rapport från möte. 
Anders rapporterade från det första mötet med Per Strannelid, Finspångs kommun. Protokoll 
från detta möte bifogas (Bilaga 1). 

 

3. Projekt 1 och 7: Lägesrapport ang. examensarbete i Finspång  
Ola rapporterade om examensarbetet som gäller kartläggning av nuvarande energisystem och 
dess miljöpåverkan. Denna kartläggning är tänkt att användas som en del i energiplanearbetet 
(och alltså SMB-processen) i kommunen Arbetet ansluter till ett tidigare examensarbete där 
fjärrvärmesystemet modellerats i optimeringsprogrammet Modest. Kartläggningen ska 
aktualiseras för nuvarande situation och dessutom "byggas på" med en livscykelanalys.  

 

Ola berättade om läget i arbetet bl a vad gäller datainsamlingen. Statistik om näringsliv, 
befolkningsutveckling, bebyggelsestruktur mm har samlats in. Övergripande kommunal 
energibalans från SCB används. Vissa data från uppgifter om biobränsleanvändning o likn 
från bl a sotarregister stäms av mot SCB-statistiken. Energibalans för fjärrvärmesystemet från 
2001 ska uppdateras till att gälla 2003. En övergripande kartläggning av transportsystemet har 
gjorts. För industrisektorn finns en del användbart material som kommunen tagit fram och 
som bygger på miljöredovisningar. 

 

4. Projekt 1 och 7: SMB-process i Finspång. 
Utformningen av SMB-processen i samband med energiplanearbetet i Finspång diskuterades 
med utgångspunkt från Hans förslag till medborgarmedverkan och Jessicas förslag till 
scenarioinslag i processen. En viktig fråga som ska riktas till kommunen gäller vilket mandat 
som egentligen finns för att genomföra energiplanearbetet och vilken roll medborgargrupper 
ska spela i processen. Vidare diskuterades i vilka steg i processen som det är lämpligt att 
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politiska beslut fattas (vision, alternativval, fastställande av energiplan ...). Vidare diskuterade 
vi SMB-processens plats i översiktsplanearbetet: Hur mycket ska ingå i projektet?  

 

Ytterligare en viktig fråga gäller vilken roll vi ska ha i processen. Preliminärt uttryckte vi 
detta som "Vi tillhandahåller verktygen men kommunen bestämmer innehållet".  

 

Vi beslöt att utarbeta ett förslag till SMB-process som ska presenteras för kommunen. Den 
slutliga utformningen ska göras tillsammans med kommunrepresentanter. Förslaget tas fram i 
följande steg: 

a) Jenny och Anders formulerar syftet för samt ger förslag till plats i processen för 
medborgarmedverkan och scenarier (klart v. 4). 

b) Jessica och Hans tar fram förslag till praktiskt tillvägagångssätt för scenarier och 
medborgarmedverkan (klart v 5) 

c) Preliminärt förslag till SMB-process görs av Jenny och Anders och diskuteras vid ett möte 
vecka 7. 

Nästa möte bestämdes preliminärt till 12 feb. i Stockholm (Projekt 1 + 7 + 8). 



 12 

  

Minnesanteckningar MiSt-möte 2004-02-12 i Linköping 
Närvarande: Anders Mårtensson 

  Mats Eklund 

  Elisabeth Tiensuu 

  Jenny Stenlund Nilsson 

Ola Eriksson 

Hans Wiklund  

Melica Lindberg (fr o m punkt 3) 

Karl-Henrik Dreborg (fr o m punkt 5) 

Göran Finnveden (fr o m punkt 5) 

Jessica Johansson (fr o m punkt 5) 

 

Anteckningar: Jenny Stenlund Nilsson, punkt 1-4 

Anders Mårtensson, punkt 5- 

 

1. Rapportering projekt 8. 

Mats presenterade kort project 8, “Better environmental decisions”. Projektet går ju som 
bekant ut på att utvärdera om det går att få till stånd bättre beslut med avseende på: 

a) miljö 
b) medborgerliga processer 

och om det finns något samband mellan a) och b).  

 

Projektet har startat från LiUs sida med två uppsatser, en på C- och en på D-nivå. Syftet är att 
börja med att samla in material kring hur beslut om avfallsförbränningsanläggningar har gått 
till i ett antal fall.  

 

2. C-uppsats 

Efter diskussioner kring syfte med Elisabets C-uppsats, samt det som Hans W tänker göra 
inom projektet fastlades följande upplägg för C-uppsatsen: 

• Elisabet skriver om miljöprövningarna inför avfallsförbränningsanläggningarna i 
Sundsvall, Jönköping och Ronneby. 

• Empirin består endast av dokument från  
• Frågeställningen blir något i stil med: ”Hur konstruerar allmänheten miljöproblemen 

vid avfallsförbränningsanläggningsfrågor?”, och ”hur kommer allmänhetens syn på 
miljö fram i dokumentationen?”.  
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• Avgränsning från hur allmänheten uppfattning egentligen har påverkat utfallet. 
• Tidningsartiklar kommer att fungera som bakgrundsmaterial. 
• Hans W hålls informerad. 
• Uppsatsen kommer att redovisas vid workshopen i maj. 

 

3. D-uppsats 

D-uppsatsen har redan kommit halvvägs. Melica har samlat in dokumentation och utfört 10 
intervjuer i tre kommuner som har beslutat om avfallsförbränningsutbyggnad. Intervjuerna har 
gjorts i fri form, men med ett visst inslag av snöbollsmetod. Hon har försökt få svar på frågan 
om vilka drivkrafter som funnits bakom beslutet och vilka verktyg som använts i 
framtagandet av beslutsunderlag. Hon har inte transkriberat och analyserat allt material ännu, 
men preliminärt verkar det vara verksamhetsutövaren som varit mest drivande i projekten och 
att kommunerna inte haft någon direkt egen vilja. Fler resultat vid nästa träff.   

   

4. Fortsatt arbete i projekt 8 

Hans ska alldeles i dagarna sätta igång med intervjuer inför ett paper han ska skriva i vår. Där 
ska han studera beslutsprocesser som lett fram till avfallsförbränningsanläggningsbeslut. Han 
börjar med Sundsvall eller Jönköping. Han hade tänkt utgår från MKB-processen, men 
ärendet går eventuellt också ihop med detaljplaneärendet.  

 

Han funderar även på att göra en non-participant studie i Linköping. Då skulle han gå ut med 
en enkät för att försöka ta reda på varför folk inte engagerat sig i utbyggnaden av 
avfallsförbränningen.   

 

5. Rapport från exjobb om kartläggning av Finspångs energisystem 

Ola berättade om läget i exjobbet där miljöbedömningarna av energisystemet är mera i fokus 
än de ekonomiska beräkningarna (i Modest). Utgångspunkt är kommunala energibalanser, 
industriinformation och även infromation om transporter. Miljöanalysen görs i Simapro med 
livscykeldata från IVL. Ännu inga färdiga resultat. Allmänt kan sägas att energianv. i 
industrisektorn är stor per capita jämfört med övriga Sverige. Tidplanen är att exjobbet ska 
vara klart månadsskiftet mars-april ungefär. 

 

6. SMB-process i Finspång 

Allmänt 
Påpekades vikten av att ha med olika intressenter i kommunen i processen. Diskussion om 
systemgränser för miljöanalysen: Vilka konskevenser får det t ex om anslutning av 
naturgasledning görs till Finspång? 

 

Genomgång av stegen i processen (enligt tidigare utskick) 
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Steg 0. Detta steg är mycket viktigt när det gäller politisk förankring. Det diskuterades hur och 
var i processen som politiska beslut skall komma in. Vidare diskuterades huruvida politiker 
ska finnas med i den arbetsgrupp som tillsätts i Steg 0 och om politiker ska deltaga i själva 
processen (t ex i workshops). Det senare är inte så lämpligt. Vi beslöt att överlämna denna 
fråga till kommunens representant(er) vid det första mötet med kommunen. Det gäller att se 
till att det finns en ordentlig förankring politiskt för upplägget av processen. En första 
sondering om detta görs av Anders vid nästa kontakt med Per Strannelid. I det förslag till 
SMB-process som ska presenteras för kommunen tar vi bort "mallanliggande" politiska 
beslutspunkter, dvs steg 3 och steg 9 och ställer istället frågan om vilken förankring som 
behövs politiskt. 

 

När det gäller deltagare i "panel" är vårt förslag att det är en blandad grupp av vanliga 
medborgare och experter. Arbetsformen föreslås vara "workshop". Gruppstorlek diskuterades 
också, max 20-30 deltagare totalt, varav ca 10 bör vara vanliga medborgare. Urvalet av 
deltagare diskuterades, bl a föreslogs att någon "vildhjärna" borde finnas med. Vi beslöt att 
föreslå att sköta urvalet genom en allmän enkät till medborgarna med frågor om energi osv 
och där man kan få uttrycka sitt intresse av att vara med. Enkäten kan då även vara en del av 
"kartläggningen av energisystemet" (av attityder). 

 

Ordningen mellan stegen i processen beslöts vara den som finns i förslaget dvs "vision och 
mål" kommer före "omvärldsscenarier". 

Steg 2 – visioner och mål: Genomförs som workshop. Visionen ska i första hand begränsas till 
energisystemet. Både något inspirerande och konkreta mål behövs Tidsperspektivet 
diskuterades men inget beslöts – 20 år? Förarbete innan workshop: En kort information kan 
skickas ut i förväg men det behövs en ordentlig introduktion och beskrivning av 
kartläggningens resultat. 

 

Steg 4 omvärldsscenarier. Beskrivningen i SMB-dokumentet ska göras om enligt Jessicas 
beskrivning. Genomförs som workshop. Kopplas till fokusfråga(or?) som formulerats i 
visionen.  

 

Steg 5 – strategier och handlingsvägar. Genomförs som workshop (nr 3). 

 

Steg 7 – Miljöanalys. Kopplas till omvärldsscenarier som bör göras relativt kvantitativa. Vilka 
konkreta verktyg som ska väljas är inte ännu fastställt. Beror på vilken fråga man väljer att 
ställa för processen, t ex "Vilket alternativ ska man välja?" eller "Vilken miljöpåverkan 
kommer man att få?". Visionerna kommer att påverka miljöanalysens inriktning. 
Livscykelanalys som verktyg är dock ganska troligt. Viss hänsyn måste ju tas till den 
kartläggning av miljöpåverkan som gjorts. 

 

Steg 13 – uppföljning och utvärdering. Se även Jessicas förslag. Här kan man urskilja olika 
typer av utvärdering dels den uppföljning och utvärdering som ska göras inom SMB-
processens och energiplanens ram och dels den utvärdering som ska göras av processen och 
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av verktygens verkningsfullhet. Rationaliteten och legitimiteten ska alltså utvärderas. Ett sätt 
att utvärdera kan vara att studera vilket "scope" som miljöbedömningarna fått. Man kan också 
tänka sig en utvärdering mot en "ideal energiplan". En sådan skulle kunna formuleras från vår 
tidigare forskning om energiplaner. Utvärderingsfrågorna behöver vi jobba vidare med (se 
nedan) 

 

7. Arbetsfördelning och tidsplanering 

Arbetsfördelningen ska omarbetas. Bl ska klargöras att det som nu är benämnt FMS ska delas 
upp så att "KTH" står för miljöanalysdelarna i huvudsak och "FOI" för scenariearbete 
(workshop) i huvudsak. Hans Wiklund = JIBS. För de delar som ska genomföras som 
workshop omarbetas det som står under "Arbete". Under "Nulägesbeskrivning" tillkommer 
"Trender osv-" (FOI) samt "Enkät" (JIBS). Checklistor (vem?) kommer in även i "Visioner". 
SWOT-analys kommer in tidigare (steg 5?). Under "Miljöanalys" tas LCA och checklistor? 
upp. Under steg 9, "Vem": Enbart tjänstemän. Steg 13: gäller energiplanen. Vem? 
Tillkommer uppföljning och utvärdering av processen och verktygen (ligger utanför SMB-
processen). 

 

En tidsplan ska upprättas i samarbete med Finspång. Det lutar mot att kartläggningen inte blir 
klar förrän mot slutet av våren varför workshop 1-3 skulle kunna genomföras först under aug.-
okt. 

 

8. Kommande möten 

Möte med Finspångs kommun där Hans, Jessica, Jenny, Ola och Anders deltar. Förslag 4 eller 
5 mars i Finspång. 

 

Möte i projekt 1,7,8 den 28 april. Ämne: Förberedels av workshop i Mist den 11 maj bl skulle 
workshopen kunna behandla utvärdering. 

-- . -- 
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Minnesanteckningar projektmöte (MiSt-1) 2004-04-19 i Linköping 
Närvarande: Anneli Brage (t o m punkt 4) 

Ola Eriksson  

Jessica Johansson 

Anders Mårtensson 

  Jenny Stenlund Nilsson 

Per Strannelid 

Hans Wiklund 

 

Anteckningar: Anders Mårtensson 

 

Efter kort presentation av deltagarna avhandlades frågorna enligt utsänt förslag. 

 

1. Resultat från kartläggningen - Olas exjobb. 

Ola redogjorde för läget i sitt examensarbete och redovisade några resultat. Fråga väcktes om 
möjligheten att anknyta till miljömålen i analysen. Det föreslogs även att ta med två olika 
systemgränser för elsystemet vid beräkning av emissioner. 

 

2. Förankringen av energiplanering och projektet i kommunen 

Per redogjorde för det ekonomiska och organisatoriska läget i Finspångs kommun. Läget är 
just nu turbulent och det betyder bl a att Per inte kan yttra sig med bestämdhet om nivån på 
medverkan i projektet. Översiktsplanearbetet ligger på is just nu. Dock står beslutet fast om 
att ta fram en energiplan. Per tar med sig våra diskussioner under detta möte och framför 
förslaget till projektgenomförande till kommunstyrelsen. För att göra detta behövs en 
sammanfattande beskrivning av projektet, dess bakgrund, deltagare, sammanhang etc. Ansvar 
för denna sammanfattning har Anders. 

 

3. Behov av politisk förankring under "resans gång"? 

Vår tidigare diskussion om behov av beslutspunkter i planeringsprocessen för att få politisk 
förankring togs upp. Det beslöts att möjligheten att vid behov lägga fram delresultat för beslut 
i KS ska hållas öppen. Dessutom kan det vara bra att vid presentationen av projektet och 
processen föreslå något beslutstillfälle redan i förväg t ex när det gäller "Visioner". Modellen 
för den politiska förankringen som vi föreslår är alltså att den arbetsgrupp som inom 
kommunen ska arbeta med energiplanen endast består av tjänstemän samt en representant för 
forskargruppen. Arbetsgruppen rapporterar till KS och lägger vid behov fram frågor för 
beslut. Vidare beslöt vi att ha regelbundna projektmöten mellan arbetsgrupp och forskargrupp. 
Vid dessa möten bestäms även forskarrepresentationen i arbetsgruppen. 
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4. Utformning av medborgarmedverkan (bl a med tanke på Finspångs ekonomiska situation) 

Olika modeller för hur medborgarmedverkan/scenarioarbete ska läggas upp diskuterades i 
avsikt att hitta lösningar som inte är så dyra.  Det betonades även att det är viktigt att 
medborgarpanelen får tillfälle att förbereda sig för att känna att man inte är "underlägsen" 
tjänstemän, näringslivsrepresentanter och experter osv. Per kommer att lägga fram våra 
förslag för att få stöd för upplägget och försöka få loss de "smörjmedel" som tidigare fanns 
budgeterade. När det gäller vilka som ska vara aktiva deltagare vid workshoparbetet kom vi 
fram till att kommunens tjänstemän ska vara med. Andra grupper som kan representeras 
förutom "medborgarpanelen": Näringslivet (t ex via företagarorganisationer), ev. de lokala 
utvecklingsgrupperna, lantbrukareorganisationer, . De kontakter som energirådgivaren får 
skulle också kunna utnyttjas för att få till medborgarpanelen. Däremot ska inte politiker delta i 
dessa workshop. Forskargruppen (och även forskare från näraliggande projekt) kan deltaga 
som experter då så är lämpligt. 

 

5. Start av process - frågor om inrättande av arbetsgrupper, medborgarpanel etc. 

Så snart som situationen i kommunen tillåter ska en arbetsgrupp tillsättas (förankras i KS). 
Som en förberedelse till utseende av medborgarpanel kommer en enkät att tas fram och 
skickas ut till ett urval av hushåll i kommunen. Hans ansvarar för detta arbete och startar med 
att göra ett utkast. För övrigt kommer arbetsgruppen då den är igång, att utse representanter 
för näringsliv osv till workshoparbetet (se ovan). De punkter som finns under "Steg 0" 
kommer att tas upp i arbetsgruppens startskede. 

 

6. Tidsplanering 

• Sammanfattning av projektet samt uppdatering av "handboken" inom ca två veckor. Delar 
av det separata dokumentet om medborgarmedverkan integreras i "handboken". 

• Inom ca en månad kan det vara möjligt att få förnyad förankring av projektet i KS. 
• Utskick av enkät preliminärt i månadsskiftet maj-juni. 
• Nytt projektmöte den 4 eller 11 juni (i Finspång). 
• Preliminärt genomförs workshop 1-3 i september, oktober och november. 
• Energiplanen ska kunna läggas fram för beslut i fullmäktige hösten 2005. 
 

-.- 
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Minnesanteckningar från MiSt-mötet i Finspång 2004-06-11 
 

Närvarande: Anders Mårtensson, Jenny Stenlund Nilsson, Per Strannelid, Marita Lachan, 
Kerstin Andersson (efter lunch), Karl-Henrik Dreborg, Jessica Johansson (antecknande) 

 

 

Roterande ordförandeskap 

Anders föreslog att ordförandeskapet och ansvaret att föra anteckningar på mötena i 
fortsättningen ska rotera mellan MiSt-projekt 1, 7 och kommunens arbetsgrupp, så att den 
grupp som antecknat på ett möte är ordförande och sammankallande för nästa möte. Detta 
beslutades och Jessica från projekt 7 åtog sig att föra anteckningar på detta möte. 

 

Läget i kommunen 

Per redogjorde för läget i kommunen. Översiktsplanearbetet vilar fortfarande, men det är 
beslutat att det ska göras en energiplan. Per har fått i uppdrag att leda detta arbete. Det 
beslutsunderlag som Per har skrivit och som beskriver vårt förslag till arbetsgång mottogs 
mycket positivt av nämnden när han presenterade det för den. Man anslog även 50 kkr för att 
täcka diverse utgifter, t ex i samband med workshops.  

 

Ett annat näraliggande ärende som behandlades vid nämndens möte handlade om ett projekt 
om Finspångs kommuns framtid där man kommer att göra scenarioanalys av 
omvärldsutveklingen. Inom ramen för detta projekt har man har inlett ett samarbete med 
Reinhold Karstensen vid Tema Vatten i Linköping. Scenarioanalyserna kommer förmodligen 
att ske under nästa vår. Det vore bra om vi kunde samordna oss lite med dem. Anders och 
Jenny hör sig för med Reinhold för att se vad de tänkt göra. 

 

Per har börjat formera en arbetsgrupp som för närvarande består av: 

• Per Strannelid, Agenda 21-samordnare och handläggare 
• Annelie Brage, energirådgivare 
• Kerstin Andersson, miljö och hälsoskyddsinspektör, Miljöavdelningen 
• Marita Lachan, Tekniska Verket 
• Bengt Svankvist, Plan- och byggavdelningen 

 

I dagarna kommer en byggdeturné att äga rum. Man kommer då att besöka kommunens 
mindre orter och presentera vad som är på gång i kommunen. Per kommer att berätta om vårt 
projekt. 

 

Finansiering 
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LiU, fms och JIBS? har sökt fortsatt finansiering från STEM för 2,5 år. Tanken var att 
komplettera MiSt 1, dels för att förstärka Finspångsprojektet och dels för att kanske kunna 
göra en fallstudie i ytterligare en kommun. Medel har beviljats för innevarande år, vilket gör 
att Jenny nu är fullt finansierad och kan arbeta på heltid med detta projekt. Det är fortfarande 
oklart om vi får pengar för resten av tiden. 

 

Kartläggning av nuläget 

Olas examensarbete är färdigt och kommer att skickas ut till alla så fort det är tryckt. En fråga 
till alla är vad som behöver göras ytterligare vad gäller kartläggningen av nuläget. Förslag till 
kompletteringar postas med fördel på mail-listan. 

 

Kommunens grupp funderar särskilt över vad de har för ytterligare information som kan vara 
relevant och på vad det skulle behöva. Marita tar reda på vilken info som finns på tekniska 
kontoret. 

 

Jessica sammanställer rådande trender på energiområdet nationellt och internationellt och 
skissar sedan tillsammans med kommunens grupp på ett 0-alternativ. Ett möte planerades till 
v 34. 

 

Jessica pratar också med Göran (och Anna) om hur miljöbedömningarna ska göras. 

 

Medborgarnas attityder i energifrågan, samt deras brukarvanor kartläggs med hjälp av en 
enkät som Hans ansvarar för. Enkäten skickas ut från kommunen i augusti. 

 

Uppdatering av processförslaget 

Workshoparna planerades preliminärt till v 41, 46 och 3. Deltagarna bör inte vara fler än 30 
och ca 8-12 av dem bör vara ’vanliga’ medborgare. Kommunens planeringsgrupp bör också 
ingå och förutom dem fyller vi på med representanter från näringsliv och andra organisationer 
tills vi får ett lagom antal. 

 

Vecka 38 ska gruppen som ska hålla i den första workshopen vara klar med sina förberedelser 
för att sedan snarast kunna skicka ut underlagsmaterialet. 

 

Angående beslut om exempelvis vision så vill inte nämnden binda sig vid att fatta olika 
beslut. Däremot vill man gärna bli informerad under processens gång. Så i fallet med visionen 
så presenterar vi den som vår utgångspunkt för det fortsatta arbetet, men förväntar oss inte 
något formellt beslut om godkännande. Över huvudtaget vill man gärna ha öppna 
planeringsprocesser där synpunkter tas emot och beaktas under arbetets gång. Ett sådant 
arbetssätt användes när avfallsplanen togs fram och det fick mycket beröm av politikerna. 
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När det gäller miljömål så kommer inte kommunen att ta fram några egna, men det finns 
regionalt nedbrutna mål där man också prioriterat vissa delmål. 

 

En forskningsfråga går ut på att följa och utvärdera planeringsprocessen. Detta kan göras på 
olika sätt. Vi enades om att inte göra bandinspelningar, utan att istället föra anteckningar vid 
mötena. En representant från forskargruppen närvarar vid planeringsgruppens sammanträden. 

 

Nästa möte 

Nästa möte är bokat den 1/9 kl 10.30 hos Industriell Miljöteknik i Linköping. Då kommer vi 
bland annat att diskutera energikartläggningen, enkäten och workshoparna. 

 

Minnesanteckningar från MiSt-möte i Linköping 2004-09-01 

 

Närvarande: Närvarande: Anders Mårtensson, Karl-Henrik Dreborg, Jessica Johansson, 
Göran Finnveden, Anna Björklund, Hans Wiklund, Marita Lachan, Bengt Svanqvist och Per 
Strannelid  

Inledning 
Dagens ordförande Kalle hälsar välkommen och Per utses att föra minnesanteckningar. 
Anders informerar om att Jenny tyvärr ej kan närvara vid dagens möte och en tid framöver på 
grund av sjukskrivning.  

Avstämning av plan- och SMB-processen 
Avstämningen inleds med en diskussion om begreppet hållbar utveckling. Hur kommer de 
sociala och ekonomiska aspekterna i processen? Kommer de med i scenarioarbetet? Ska dessa 
aspekter in överhuvudtaget? Vad ingår i en SMB?  

 

Steg 6 Val av handlingsalternativ. 

I detta steg sker en avstämning mot visionen och ett antal handlingsalternativ väljs ut för 
miljöanalys. 

 

Steg 7 Miljöanalys 
Miljöanalys av nollalternativ kan påbörjas tidigare. 

 

Steg 8 Värdering 
Först här görs en avstämning mot andra kommunala mål. Om en intressekonflikt upptäcks ska 
den tydliggöras. Det behöver inte vara nya mål som ska stå tillbaka gentemot tidigare 
beslutade mål. 
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Steg 9 Återkoppling till medborgarpanel 
Någon form av återkoppling för dialog kring miljöanalys och värdering av handlingsvägar. 

 

Anders omarbetar projektplanen och tidplanen utifrån föreslagna förändringar. 

Enkäten 
Vi hinner inte använda enkäten i rekryteringen av en medborgarpanel. Det är viktigare att 
workshop 1 genomförs enligt tidplanen. Rekryteringen får ske genom annonsering (i 
Finspångaren den 17 september) och via befintliga kontakter. Antalet personer i 
medborgarpanelen får styra antalet lokala och externa ”experter”. Tänkbara lokala experter 
hämtas t ex från större företag, företagarorganisationer, LRF, transportföretag och 
bostadsbolag. De externa experterna kan skifta från gång till gång. 

 

Enkäten kan skickas ut parallellt med miljöanalysen och användas i slutfasen av 
värderingsarbetet. Kommunens arbetsgrupp tänker vidare på frågor utifrån nyttoperspektivet. 
Föreslås att en fråga läggs till om vilka miljöproblem man ser lokalt, nationellt och globalt. 
Innehållet i övrigt utformas utifrån det som faller ut av våra tre workshops. 

Kartläggning och nollalternativ 
Per rapporterar från den kommunala arbetsgruppens brainstorming kring den lokala 
utvecklingen fram till år 2020. Vad är egentligen nollalternativet? Vad ska ingå? Det som sker 
utifrån omvärldens påverkan (strategin visar sedan vad vi lokalt vill åstadkomma)? Lokalt 
fattade beslut eller beslut som troligtvis kommer att tas? Nollalternativet är det som sannolikt 
sker utan energistrategi? Forskargruppen funderar vidare över definitionen. Hans stämmer av 
vad som sägs om nollalternativet i SMB-lagstiftningen. Den kommunala arbetsgruppen 
fortsätter arbetet med att beskriva lokala trender inför workshop 1. 

Workshops 
Workshop 1 genomförs den 12 oktober kl. 13.00 – ca 19.00. Jessica och Per genomför och 
sammanställer intervjuer med lokala befattningshavare i kommun och näringsliv. Kalle och 
Jessica tar fram ett utkast till inbjudan och introduktion till den 27 september. Inbjudan och 
introduktion skickas sedan ut av den lokala arbetsgruppen senast den 4 oktober. Hans 
funderar över en förberedande introduktion av medborgarpanelen den 12 oktober (ev. 
gemensam lunch). Arbetsgruppen bokar en lämplig lokal (stor vägg och biografmöblering) 
samt beställer förtäring. 

 

Vid workshopens introduktion hälsar Per välkommen, Hans informerar om SMB (direktiv och 
lag) samt forskningsprojektet, Jessica (och ev. Per) beskriver dagsläge, trender samt mål och 
Kalle introducerar workshopen (syfte och upplägg). 

 

Vi håller kontakten inför workshopen via telefon och e-post. 

Nästa möte 
Onsdagen den 20 oktober kl. 10.30 hos Industriell Miljöteknik vid Linköpings Universitet. 
Finspångs kommun får då förtroendet att axla ordförandeskapet. 

 



 22 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar, projektgruppsmöte i Linköping, 2004-11-30 
 

Uppförda av: Melica Lindberg 

Ordförande: Anders Mårtensson 

Närvarande: Carin Barrsäter, Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg, Jessica Johansson, Per 
Strannelid och Per Viklund 

 

 
Dagordning 
0. Föregående minnesanteckningar 
1. Erfarenheter av Workshop 2 och efterarbete 
2. Förberedelse av Workshop 3 ansvariga och medverkande 
3. Avstämning av den fortsatta processen, speciellt a) miljöbedömningar och b) 

nollalternativ 
4. Nästa möte 
5. Övriga gemensamma frågor 
 

 
Föregående minnesanteckningar 

Inga kommentarer framfördes angående minnesanteckningarna från föregående möte. 

 

 

Erfarenheter av Workshop 2. och efterarbete 
Kalle och Jessica hade skrivit ihop dokument ”Fyra omvärldsscenarier för Finnspång”. 
Projektgruppen ägnade först några minuter åt genomläsning av detta material.  

 

Därefter delade Kalle ut en samanställning av idéer rörande de tänkbara externa senarierna 
och därtill hörande dokumentation av omröstning. Röster beträffande idéers viktighet och 
säkerhet pressenteras. Kalle beskrev för gruppen hur han och Jessica med hjälp av klustrade 
idéer och omröstningar har arbetat fram två huvuddimensioner, en lokal livsstilsdimension 
och en nationell och världsomspännande resurshanterings dimension. De fyra 
omvärldsscenarierna har sedan börjat växa fram utifrån dessa. Det återstår arbete med att 
”klä” beskrivningarna av scenarierna med material från Workshop 2. Kalle framhöll att han 
och Jessica gärna tar emot synpunkter på sitt arbete. 

 

Anders tyckte att senarierna som beskrevs var jätte intressanta. Listan över klustrade idéer och 
omröstning förklarar valet av dimensioner. Båda dimensionerna är viktiga och relevanta. 
Anders funderade vidare på hur globala dessa trender är? Jessica sade att man pratar om stora 
trender. Ett litet land kan inte påverka vissa saker på egen hand. Per S. Lyfte fram kopplingen 
till tänkandet inom Agenda 21, ”Tänk globalt handla lokalt”. 
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Melica funderade över tidsperspektivets, 15-20 år, som valts vid framtagandet av scenarier. 
Varför skiljer sig detta tidsperspektiv från det vi har i visionen. Av projektgruppens 
diskussion framkom att tidsperspektiven var olika för att de olika dokumenten har olika 
syften. Anna menade att man vill kunna uppskatta och beräkna utvecklingen av åtgärder i 
förhållande till scenarier vid miljöbedömning. Detta blir svårare vid ett längre tidsperspektiv. 
Det är inte tänkt att visionen ska omsättas i siffror. Per S. menade att vi redan workshopen 
bestämde oss för detta tidsperspektiv då det ingick i utgångspunkten för idégenereringen. 

 

Anna undrade om utkomsten av Workshop 2 gav något underlag för kommande beräkningar? 
Är det möjligt att göra tolkningar i workshopens anda? Kalle menade att han tror att det är 
möjligt att ur materialet från Workshop 2 göra antaganden om kommande utveckling i siffror. 
Däremot var inte senariorna i sig så konkreta så att de direkt går att räkna på ur olika 
synvinklar. 

 

Carin upplevde att det fanns lite av en teknikoptimism vid framtagandet av scenarier. 
Diskussion fördes i projektgruppen om detta. Samtidigt framhöll Kalle att styrmedel och mer 
politiska idéer också hade tilldelats många röster. 

 

Kalle förklarade att de vid arbetet med scenarierna, antagit att en utveckling där oljepriset 
ökar kommer att råda. Detta antagande bygger på uppgifter i den dragning som Ingolf höll i 
inledningen på Workshop 2. 

 

Per V. Förde upp en diskussion rörande begreppet osäkerhet. Vad menar man med begreppet i 
detta samanhang? Det kan ha olika betydelser. Jessica tyckte att det beskrivits vad osäkerhet 
inneburit vid omröstningen. Samtidigt finns en problematik med olika uppfattningar av vad 
begrepp betyder. 

 

Anna frågade de övriga i projektgruppen, som deltagit vid Workshop 2, hur omröstningen gått 
till. Det förklarades att deltagarna först blivit ombedda att rösta på de idéer som ansågs 
vickigast. Efter denna omröstning hölls en ny där deltagarna ombads rösta på de föreslagna 
möjliga utvecklingarna som ansågs ha hög osäkerhet. Anna berättade att liknande arbete 
bedrivs då man utför en livscykelanalys. Fast i de sammanhangen är det vanligt att man går 
igenom aspekterna en efter en och har tillgång till ett obegränsat antal röster. Anna lyfte fram 
att det finns risker med att endast ha ett begränsat antal röster. Detta påverkar omröstningens 
utfall. Deltagarna kanske inte har möjlighet att ge röster till alla idéer som de anser är osäkra. 
Kalle hävdade att det de har en tanke med att rösterna är begränsade. Syftet är att rangordna 
idéerna vilket underlättas av röstningen. Per V. ansåg att det vore spännande att se om 
resultatet blivit annorlunda vid en anan typ av röstning Diskussionen handlade vidare om att 
det är viktigt att man väljer en metod för omröstning som passar syftet. 
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Kalle framhöll att möjligheten finns att komplettera scenarierna med ny kunskap vid behov. 
Om detta sker på så vis att man frångår det material som kommit ut under Workshop 2 så 
kommer detta presenteras.  

 

Anna hade noterat att idén ”kriget kommer” inte hade fåt någon röst. Diskussion fördes kring 
vad detta utfall kan bero på. Jessica framförde en teori om att iden ”kriget kommer” och 
liknande katastrofartade förslag inte är löpande utvecklingar på samma sätt som andra. Anna 
menade att någon typ av katastrofberedskap lämpar sig för dessa typer av händelser. Per V. 
menade att Sverige har en annan syn på inträffande a krig, vilket kan ha bidragit till rösternas 
utfall. Carin menade att det är konstigt att ”kriget kommer” inte fick flera röster när Ingolf 
precis i början av workshopen talade om spänningar i världen. Kalle och Jessica ska fundera 
över hur dessa specifika idéer ska hanteras. 

 

Anna undrade om Kalle och Jessica är i behov av hjälp med scenarierna? Kalle menade att 
han och Jessica gärna tar emot kommentarer från alla. Han föreslog att övriga i 
projektgruppen tar med sig utkasten till scenarier hem och inkommer med eventuella 
kommentarer som dyker upp via e-post. 

 

Per S. Pekade på kopplingen till Agenda 21 tänkandet och diskussionen fördes om att 
tydligöra medvetenhet och utbildning i scenario 1. och 2. 

 

Per S. berättade att han mött människor i en regional utvecklingsgrupp. Ifrån det mötet hade 
Per hört talas om att man i framtiden ser att den fjärde storstadsregionen är för liten för att stå 
för sig själv och att en trolig utveckling är att denna region byggs ihop med mälardalen. Detta 
innebär att regionen kan se annorlunda ut i framtiden och inte stämma överens med den 
beskrivning som finns i utkastet till scenarier. Per V. framförde funderingar om möjligheten 
för regionen att länka sig samman med regioner åt söder. Denna utveckling verkade inte 
trolig. 

 

Anders meddelade hade varit på möte vid Länsstyrelsen där en företrädare sydkraft gas 
berättade om att det finns en SMB för naturgasnätet. Jessica och Kalle hade tidigare sett en 
SMB över mindre delar av naturgasnätet. Den som Anders hört talas om kan vara en utvidgad 
version av denna. Om en sådan SMB finns kan den vara av intresse vid arbetet med 
omvärldsscenarier. 

 

 
Förberedelse av Workshop 3 ansvariga och medverkande 
Datum för Workshop 3 är den 27 januari 2004. Samma tider rörande lunch etc. kommer att 
hållas som vid föregående workshopar. Aktiviteterna anpassas till dessa ramar. Per bokar en 
reservlokal. I det fall kallt väder råder kan lokalen Miljö- och Utbildningscenter Viberga gård 
vara allt för kylig. Möjlighet att sitta åtskilda i grupper önskas. 
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Kalle berättade om det tänkta genomförandet av Workshop 3. Första punkten är att förankra 
de framarbetade scenarierna, därefter sker arbete i mindre grupper med framtagande av 
handlingsvägar för de olika scenarierna. Varge grupp tilldelas ett eller två senarier. Grupperna 
ska sedan fundera på vilka åtgärder/strategier som passar om vi har den här visionen och det 
här framtidsceneriet? 
 
Syftet är att plocka i hopp ett handlingsförslag, det vill säga en kombination av åtgärder, som 
är robust i många olika omvärldsscenarier. 
 
En diskussion fördes i projektgruppen om vad som är rimligt att ha med i en energiplan för 
Finnspångs kommun. Kalle undrade om forskarna från Linköping kan bidra med en lista över 
lämpligt innehåll. Anders berättade att det finns en undersökning som behandlar innehåll i 
energiplaner och menade att det är möjligt att sammanställa några punkter med saker som 
borde finnas med. 
 
Per V. frågade varifrån åtgärderna kommer? Kalle menade att dessa ska komma ur kreativt 
arbete i mindre grupper av deltagare. 
 
Anna framhöll att det är av stor vikt för henne, i det arbete hon tänkt utföra, att detta steg ger 
et mer konkret material. Detta innebär att genereringen av åtgärdsförslag måste vara ganska 
uppstyrd. 
 
Per V. inledde en diskussion om att visionen och åtgärderna inte är lätta att länka samman. 
Anna menade att visionen är svåranvändbar. Det blir komplicerat att stämma av den slutliga 
utvärderingen mot visionen. Jessica menade att detta inte var tanken med visionen utan att det 
är av större vikt att se om vi är på väg i rätt riktning. 
 
Projektgruppen diskuterade att det material som kommer ut ur workshoparna och som 
forskarna bidrar med främst är avsedda att fungera som inspiration och stöd för kommunen i 
arbetet med upprättande av energiplanen. 
 
Anna undrade när ytterligare åsikter från kommunen kommer att komma in i processen och 
påverka innehållet i scenarier, åtgärdsförslag och liknande. Vad ska miljöbedömas och när? 
Det blir mycket jobb om Anna börjar göra miljöbedömningar för ett material som sedan 
modifieras. Jessica tyckte inte att miljöbedömningarna behöver göras samtidigt. Kalle menade 
att de som deltar och representerar kommunen kan framföra åsikter från stora delar av den 
kommunala organisationen. På så vis får med dessa tankegångar i det material som kommer ut 
av Workshop 3. Kommundeltagare bör vid detta tillfälle vara med i alla grupper. 
 
Jessica menade att det är synd att vi har tappat bort företagarna i den här processen. Per S. 
framhöll att vi vill få med företagen till nästa workshop.  Det diskuterades att dessa deltagare 
är av stor betydelse. 
 
Per berättade om att han har skickat en förfrågan till företagen via e-post innan Workshop 2. 
Där meddelade han dels att de gärna fick komma till Workshop 2, och dels bad han dem att 
förklara varför de inte kommer om så är fallet. Denna förfrågan besvarades inte av någon 
förutom Andreas från Ståhls. Han ville komma på mötet trots att han inte förstått att han 
skulle anmäla sig. 
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Per frågade om han har uppfattat Jessica och Kalle korrekt beträffande att företagen tidigare 
vid intervju visat intresse för energiplaneringsprocessen? Kalle menade att de han varit i 
kontakt med hade uttryckt intresse. Jessica sa att någon av de hon varit i kontakt hade varit 
tveksamt inställd till processen men ändå verkat intresserad. Anna menade att det kanske 
finns behov av att locka företagare till deltagande vid Workshop 3 speciellt. 
 
Diskussion fördes om huruvida man vid Workshop 3 ska gå ut med exempel på åtgärder, och 
i vilken omfattning detta i så fal ska göras. Kan exempel hämma deltagarnas kreativitet att 
tänka fått kring åtgärder? Resonemangen slutade i att det är en god idé att ge några exempel 
till deltagarna att inspireras av. Viktigt att framhålla innan genereringen av åtgärder är också 
att det behövs åtgärder inom alla sektorer och att de ska vara relevanta för Finspång. Det finns 
möjligheter att lägga till ytterligare åtgärder i efterhand. 
 
Anna funderade på om deltagarna vid workshop 3. ska informeras om den kommande 
miljöbedömningen. Det verkade inte som projektgruppen ansåg att det var nödvändigt. 
 
Tord Engs nämnde vid workshop 2. att svensk energipolitik bygger på att energin ska vara ren 
säker och kostnadseffektiv. Visionen som vi har är väldigt fokuserad på miljön. Per S. 
framhöll att man ändå, då man läser visionen får uppfattning av att det finns tillräcklig mängd 
energi. Diskussionen fördes vidare om att ekonomi och miljöintressen inte måste stå i motsats 
till varandra.  Kalle framhöll att det bästa är att hitta en linje där intressena möts och 
tillgodoses. Anna menade att forskningsprojektet har fokus på miljöfrågorna. Jessica menade 
att kommunen kan göra ekonomiska bedömningar. De andra värderingarna kommer att 
komma in. 
 
Per S. ska hålla en kort introduktion vid nästa workshop. Där berättar han om energiplanen 
och om att den omfattar flera sektorer. Per S. bollar tankar om innehåll i introduktionen med 
Kalle och Jessica. 
 
Per V. Frågade hur detaljerat Anna kommer att vilja ha åtgärderna beskrivna? Anna menade 
att hon är i behov av en hög detaljeringsgrad för att för att kunna utföra den miljöbedömning 
som hon tänkt sig. Mjuka åtgärder måste finnas med men omsättas till siffror för att de ska 
kunna hanteras. Jessica undrade om man inte bara kan beskriva dem. Melica pekade på 
svårigheten att kvantifiera något kvalitativt. Därefter följde en diskussion om hur de mjuka 
sakerna ska hanteras. 
 
Anders tyckte att steg 6 i dokumentet med planen för processen börjar kännas väldigt stor nu. 
Per S. tyckte att det finns många bra steg i processen efter Workshop 3 där det finns utrymme 
att bearbeta material. 
 
Per S. frågade om det finns någon övre gräns över hur många deltagare processen klarar vid 
Workshop 3? Kalle menade att det inte kommer vara något problem. Processen ska klara 30 
personer. 
 
Per V frågade om inte processen gått miste om något då näringslivsrepresentanter saknats? 
Kalle tror att de nog hade haft en del att tillföra både vid Workshop 1. och 2. Anna undrade 
om inte Politikerna får vara med? 
 
Diskussion fördes om experters medverkan vid Workshop 3. Per berättade om en lokal 
solfångarexpert som erbjudit sina tjänster och är villig att delta i processen. Det skulle gå att 
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nyttja denna resurs genom att ha med honom som en deltagare vid Workshop 3. i en grupp. 
Vidare diskuterades risken med att bjuda in experter från företag. De kan se ett intresse i att 
marknadsföra sig och sina produkter. Det kan eventuellt vara lämpligt att ha två 
presentationer på vardera 10 minuter.  
 
Företagen ska kontaktas och inbjudas att delta per telefon. Dessutom ska en förinbjudan gå ut 
till företagen i ett tidigt skede. Per S. kommer att se till att denna går ut. 
 
 
Avstämning av den fortsatta processen 
 
a) Miljöbedömningar 
Anna hade sammanställt ett dokument som gediget beskriver hur miljöbedömningarna kan 
komma att göras. 
 
Anna berättade om den ideala planen för miljöbedömningen som hon har tänkt sig. Anna 
framhöll vikten av att arbeta strukturerat med miljöbedömning. Det är bland annat viktigt med 
struktur då det är tänkt att andra kommuner ska kunna göra liknande miljöbedömningar i en 
förenklad form. Sedan finns det också en annan poäng med en god struktur när det i framtiden 
är dags att följa upp och utvärdera energiplaneringsarbetet i Finspång. 
 
Det finns många komplicerande faktorer med miljöbedömningen. Det blir ett stort glapp 
mellan verkligheten i Finspång och siffrorna som det kommer att räknas på. Grova 
antaganden och kvalificerade gissningar kommer att liga till grund gör omvandlande av mjuka 
faktorer till siffror. Här kommer Anna komma att behöva god hjälp av både arbetsgruppen i 
kommunen och forskargruppen. 
 
Dessutom är faktorer som ska bedömas många och nätverket av faktorer som ska ställas mot 
varandra växer snabbt på både längd och brädd. 
 
Diskussionen om miljöbedömningarna var omfattande och komplicerad. Det utrycktes en 
förhoppning om att bitarna med tiden kommer att falla på plats. Det finns dock en risk att 
miljöbedömningen blir för avancerad. Det finns enklare sätt att göra miljöbedömningar, 
exempelvis kan det finnas ett scenario och utifrån detta arbeta med riskanalyser. Det verkar 
som arbetet med miljöbedömningarna hör till det tyngsta och mest krävande i processen. 
 
Anna menade att de lagkrav som finns är omfattande samtidigt som det finns kryphål. Mjuka 
formuleringar om vad som egentligen krävs försvårar besluten om vad som bör miljöbedömas 
i just detta fall. En nackdel är att det ännu saknas en förordning på detta område. 
 
Frågan om vad länsstyrelsen anser om vad som bör miljöbedömas kom upp. Projektgruppen 
befarade att de inte heller vet vilka krav som ställs. Åsikten fördes fram att länsstyrelsen 
borde kontaktas. Anders berättade att länsstyrelse representanter finns med i en referensgrupp 
för ett av forskningsprojekten. Genom dessa kanske man kan få indikationer på vad de anser i 
frågan. 
 
Anna berättade om problematiken med regionala miljömål. Energianvändningen i Finspång 
kan ju påverka de nationella miljömålen och i så fall räcker inte de regionala till som 
perspektiv. Per S sa att det inte fanns några mer lokala miljömål än de regionala. 
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Slutligen tog Anna upp diskussionen om uppvärmning med hjälp av vedeldning. Per 
förkunnade att det finns en bra inventering av pannor i Finspång. I denna kanske man kan 
hitta siffror som kan ligga till grund för beräkningar. 
 
b) nollalternativ 
Det diskuterades hur miljöbedömning av nollalternativet ska gå till. I övrigt fördes ingen 
separata resonomang om endast nollalternativet. 
 
Nästa möte 
Nästa projektgruppsmöte hålls i Linköping den 9/2, klockan 10.30-14.00.  

Efter detta möte finns tid för diskussion om processens utvärderingar i forskargruppen. 
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Minnesanteckningar, projektgruppsmöte i Linköping, 2004-11-30 
 

Uppförda av: Melica Lindberg 

Ordförande: Anders Mårtensson 

Närvarande: Carin Barrsäter, Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg, Jessica Johansson, Per 
Strannelid och Per Viklund 

 

 
Dagordning 
6. Föregående minnesanteckningar 
7. Erfarenheter av Workshop 2. och efterarbete 
8. Förberedelse av Workshop 3. ansvariga och medverkande 
9. Avstämning av den fortsatta processen, speciellt a) miljöbedömningar och b) 

nollalternativ 
10. Nästa möte 
11. Övriga gemensamma frågor 
 

 
Föregående minnesanteckningar 
Inga kommentarer framfördes angående minnesanteckningarna från föregående möte. 

 

 

Erfarenheter av Workshop 2. och efterarbete 
Kalle och Jessica hade skrivit ihop dokument ”Fyra omvärldsscenarier för Finnspång”. 
Projektgruppen ägnade först några minuter åt genomläsning av detta material.  

 

Därefter delade Kalle ut en samanställning av idéer rörande de tänkbara externa senarierna 
och därtill hörande dokumentation av omröstning. Röster beträffande idéers viktighet och 
säkerhet pressenteras. Kalle beskrev för gruppen hur han och Jessica med hjälp av klustrade 
idéer och omröstningar har arbetat fram två huvuddimensioner, en lokal livsstilsdimension 
och en nationell och världsomspännande resurshanterings dimension. De fyra 
omvärldsscenarierna har sedan börjat växa fram utifrån dessa. Det återstår arbete med att 
”klä” beskrivningarna av scenarierna med material från Workshop 2. Kalle framhöll att han 
och Jessica gärna tar emot synpunkter på sitt arbete. 

 

Anders tyckte att senarierna som beskrevs var jätte intressanta. Listan över klustrade idéer och 
omröstning förklarar valet av dimensioner. Båda dimensionerna är viktiga och relevanta. 
Anders funderade vidare på hur globala dessa trender är? Jessica sade att man pratar om stora 
trender. Ett litet land kan inte påverka vissa saker på egen hand. Per S. Lyfte fram kopplingen 
till tänkandet inom Agenda 21, ”Tänk globalt handla lokalt”. 
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Melica funderade över tidsperspektivets, 15-20 år, som valts vid framtagandet av scenarier. 
Varför skiljer sig detta tidsperspektiv från det vi har i visionen. Av projektgruppens 
diskussion framkom att tidsperspektiven var olika för att de olika dokumenten har olika 
syften. Anna menade att man vill kunna uppskatta och beräkna utvecklingen av åtgärder i 
förhållande till scenarier vid miljöbedömning. Detta blir svårare vid ett längre tidsperspektiv. 
Det är inte tänkt att visionen ska omsättas i siffror. Per S. menade att vi redan workshopen 
bestämde oss för detta tidsperspektiv då det ingick i utgångspunkten för idégenereringen. 

 

Anna undrade om utkomsten av Workshop 2. gav något underlag för kommande beräkningar? 
Är det möjligt att göra tolkningar i workshopens anda? Kalle menade att han tror att det är 
möjligt att ur materialet från Workshop 2. göra antaganden om kommande utveckling i siffror. 
Däremot var inte senariorna i sig så konkreta så att de direkt går att räkna på ur olika 
synvinklar. 

 

Carin upplevde att det fanns lite av en teknikoptimism vid framtagandet av scenarier. 
Diskussion fördes i projektgruppen om detta. Samtidigt framhöll Kalle att styrmedel och mer 
politiska idéer också hade tilldelats många röster. 

 

Kalle förklarade att de vid arbetet med scenarierna, antagit att en utveckling där oljepriset 
ökar kommer att råda. Detta antagande bygger på uppgifter i den dragning som Ingolf höll i 
inledningen på Workshop 2. 

 

Per V. Förde upp en diskussion rörande begreppet osäkerhet. Vad menar man med begreppet i 
detta samanhang? Det kan ha olika betydelser. Jessica tyckte att det beskrivits vad osäkerhet 
inneburit vid omröstningen. Samtidigt finns en problematik med olika uppfattningar av vad 
begrepp betyder. 

 

Anna frågade de övriga i projektgruppen, som deltagit vid Workshop 2, hur omröstningen gått 
till. Det förklarades att deltagarna först blivit ombedda att rösta på de idéer som ansågs 
vickigast. Efter denna omröstning hölls en ny där deltagarna ombads rösta på de föreslagna 
möjliga utvecklingarna som ansågs ha hög osäkerhet. Anna berättade att liknande arbete 
bedrivs då man utför en livscykelanalys. Fast i de sammanhangen är det vanligt att man går 
igenom aspekterna en efter en och har tillgång till ett obegränsat antal röster. Anna lyfte fram 
att det finns risker med att endast ha ett begränsat antal röster. Detta påverkar omröstningens 
utfall. Deltagarna kanske inte har möjlighet att ge röster till alla idéer som de anser är osäkra. 
Kalle hävdade att det de har en tanke med att rösterna är begränsade. Syftet är att rangordna 
idéerna vilket underlättas av röstningen. Per V. ansåg att det vore spännande att se om 
resultatet blivit annorlunda vid en anan typ av röstning Diskussionen handlade vidare om att 
det är viktigt att man väljer en metod för omröstning som passar syftet. 
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Kalle framhöll att möjligheten finns att komplettera scenarierna med ny kunskap vid behov. 
Om detta sker på så vis att man frångår det material som kommit ut under Workshop 2 så 
kommer detta presenteras.  

 

Anna hade noterat att idén ”kriget kommer” inte hade fåt någon röst. Diskussion fördes kring 
vad detta utfall kan bero på. Jessica framförde en teori om att iden ”kriget kommer” och 
liknande katastrofartade förslag inte är löpande utvecklingar på samma sätt som andra. Anna 
menade att någon typ av katastrofberedskap lämpar sig för dessa typer av händelser. Per V. 
menade att Sverige har en annan syn på inträffande a krig, vilket kan ha bidragit till rösternas 
utfall. Carin menade att det är konstigt att ”kriget kommer” inte fick flera röster när Ingolf 
precis i början av workshopen talade om spänningar i världen. Kalle och Jessica ska fundera 
över hur dessa specifika idéer ska hanteras. 

 

Anna undrade om Kalle och Jessica är i behov av hjälp med scenarierna? Kalle menade att 
han och Jessica gärna tar emot kommentarer från alla. Han föreslog att övriga i 
projektgruppen tar med sig utkasten till scenarier hem och inkommer med eventuella 
kommentarer som dyker upp via e-post. 

 

Per S. Pekade på kopplingen till Agenda 21 tänkandet och diskussionen fördes om att 
tydligöra medvetenhet och utbildning i scenario 1. och 2. 

 

Per S. berättade att han mött människor i en regional utvecklingsgrupp. Ifrån det mötet hade 
Per hört talas om att man i framtiden ser att den fjärde storstadsregionen är för liten för att stå 
för sig själv och att en trolig utveckling är att denna region byggs ihop med mälardalen. Detta 
innebär att regionen kan se annorlunda ut i framtiden och inte stämma överens med den 
beskrivning som finns i utkastet till scenarier. Per V. framförde funderingar om möjligheten 
för regionen att länka sig samman med regioner åt söder. Denna utveckling verkade inte 
trolig. 

 

Anders meddelade hade varit på möte vid Länsstyrelsen där en företrädare sydkraft gas 
berättade om att det finns en SMB för naturgasnätet. Jessica och Kalle hade tidigare sett en 
SMB över mindre delar av naturgasnätet. Den som Anders hört talas om kan vara en utvidgad 
version av denna. Om en sådan SMB finns kan den vara av intresse vid arbetet med 
omvärldsscenarier. 

 

 
Förberedelse av Workshop 3. ansvariga och medverkande 
Datum för Workshop 3. är den 27 januari 2004. Samma tider rörande lunch etc. kommer att 
hållas som vid föregående workshopar. Aktiviteterna anpassas till dessa ramar. Per bokar en 
reservlokal. I det fall kallt väder råder kan lokalen Miljö- och Utbildningscenter Viberga gård 
vara allt för kylig. Möjlighet att sitta åtskilda i grupper önskas. 
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Kalle berättade om det tänkta genomförandet av Workshop 3. Första punkten är att förankra 
de framarbetade scenarierna, därefter sker arbete i mindre grupper med framtagande av 
handlingsvägar för de olika scenarierna. Varge grupp tilldelas ett eller två senarier. Grupperna 
ska sedan fundera på vilka åtgärder/strategier som passar om vi har den här visionen och det 
här framtidsceneriet? 
 
Syftet är att plocka i hopp ett handlingsförslag, det vill säga en kombination av åtgärder, som 
är robust i många olika omvärldsscenarier. 
 
En diskussion fördes i projektgruppen om vad som är rimligt att ha med i en energiplan för 
Finnspångs kommun. Kalle undrade om forskarna från Linköping kan bidra med en lista över 
lämpligt innehåll. Anders berättade att det finns en undersökning som behandlar innehåll i 
energiplaner och menade att det är möjligt att sammanställa några punkter med saker som 
borde finnas med. 
 
Per V. frågade varifrån åtgärderna kommer? Kalle menade att dessa ska komma ur kreativt 
arbete i mindre grupper av deltagare. 
 
Anna framhöll att det är av stor vikt för henne, i det arbete hon tänkt utföra, att detta steg ger 
et mer konkret material. Detta innebär att genereringen av åtgärdsförslag måste vara ganska 
uppstyrd. 
 
Per V. inledde en diskussion om att visionen och åtgärderna inte är lätta att länka samman. 
Anna menade att visionen är svåranvändbar. Det blir komplicerat att stämma av den slutliga 
utvärderingen mot visionen. Jessica menade att detta inte var tanken med visionen utan att det 
är av större vikt att se om vi är på väg i rätt riktning. 
 
Projektgruppen diskuterade att det material som kommer ut ur workshoparna och som 
forskarna bidrar med främst är avsedda att fungera som inspiration och stöd för kommunen i 
arbetet med upprättande av energiplanen. 
 
Anna undrade när ytterligare åsikter från kommunen kommer att komma in i processen och 
påverka innehållet i scenarier, åtgärdsförslag och liknande. Vad ska miljöbedömas och när? 
Det blir mycket jobb om Anna börjar göra miljöbedömningar för ett material som sedan 
modifieras. Jessica tyckte inte att miljöbedömningarna behöver göras samtidigt. Kalle menade 
att de som deltar och representerar kommunen kan framföra åsikter från stora delar av den 
kommunala organisationen. På så vis får med dessa tankegångar i det material som kommer ut 
av Workshop 3. Kommundeltagare bör vid detta tillfälle vara med i alla grupper. 
 
Jessica menade att det är synd att vi har tappat bort företagarna i den här processen. Per S. 
framhöll att vi vill få med företagen till nästa workshop.  Det diskuterades att dessa deltagare 
är av stor betydelse. 
 
Per berättade om att han har skickat en förfrågan till företagen via e-post innan Workshop 2. 
Där meddelade han dels att de gärna fick komma till Workshop 2, och dels bad han dem att 
förklara varför de inte kommer om så är fallet. Denna förfrågan besvarades inte av någon 
förutom Andreas från Ståhls. Han ville komma på mötet trots att han inte förstått att han 
skulle anmäla sig. 
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Per frågade om han har uppfattat Jessica och Kalle korrekt beträffande att företagen tidigare 
vid intervju visat intresse för energiplaneringsprocessen? Kalle menade att de han varit i 
kontakt med hade uttryckt intresse. Jessica sa att någon av de hon varit i kontakt hade varit 
tveksamt inställd till processen men ändå verkat intresserad. Anna menade att det kanske 
finns behov av att locka företagare till deltagande vid Workshop 3. speciellt. 
 
Diskussion fördes om huruvida man vid Workshop 3. ska gå ut med exempel på åtgärder, och 
i vilken omfattning detta i så fal ska göras. Kan exempel hämma deltagarnas kreativitet att 
tänka fått kring åtgärder? Resonemangen slutade i att det är en god idé att ge några exempel 
till deltagarna att inspireras av. Viktigt att framhålla innan genereringen av åtgärder är också 
att det behövs åtgärder inom alla sektorer och att de ska vara relevanta för Finspång. Det finns 
möjligheter att lägga till ytterligare åtgärder i efterhand. 
 
Anna funderade på om deltagarna vid Workshop 3. ska informeras om den kommande 
miljöbedömningen. Det verkade inte som projektgruppen ansåg att det var nödvändigt. 
 
Tord Engs nämnde vid Workshop 2. att svensk energipolitik bygger på att energin ska vara 
ren säker och kostnadseffektiv. Visionen som vi har är väldigt fokuserad på miljön. Per S. 
framhöll att man ändå, då man läser visionen får uppfattning av att det finns tillräcklig mängd 
energi. Diskussionen fördes vidare om att ekonomi och miljöintressen inte måste stå i motsats 
till varandra.  Kalle framhöll att det bästa är att hitta en linje där intressena möts och 
tillgodoses. Anna menade att forskningsprojektet har fokus på miljöfrågorna. Jessica menade 
att kommunen kan göra ekonomiska bedömningar. De andra värderingarna kommer att 
komma in. 
 
Per S. ska hålla en kort introduktion vid nästa workshop. Där berättar han om energiplanen 
och om att den omfattar flera sektorer. Per S. bollar tankar om innehåll i introduktionen med 
Kalle och Jessica. 
 
Per V. Frågade hur detaljerat Anna kommer att vilja ha åtgärderna beskrivna? Anna menade 
att hon är i behov av en hög detaljeringsgrad för att för att kunna utföra den miljöbedömning 
som hon tänkt sig. Mjuka åtgärder måste finnas med men omsättas till siffror för att de ska 
kunna hanteras. Jessica undrade om man inte bara kan beskriva dem. Melica pekade på 
svårigheten att kvantifiera något kvalitativt. Därefter följde en diskussion om hur de mjuka 
sakerna ska hanteras. 
 
Anders tyckte att steg 6 i dokumentet med planen för processen börjar kännas väldigt stor nu. 
Per S. tyckte att det finns många bra steg i processen efter Workshop 3. där det finns utrymme 
att bearbeta material. 
 
Per S. frågade om det finns någon övre gräns över hur många deltagare processen klarar vid 
Workshop 3? Kalle menade att det inte kommer vara något problem. Processen ska klara 30 
personer. 
 
Per V frågade om inte processen gått miste om något då näringslivsrepresentanter saknats? 
Kalle tror att de nog hade haft en del att tillföra både vid Workshop 1. och 2. Anna undrade 
om inte Politikerna får vara med? 
 
Diskussion fördes om experters medverkan vid Workshop 3. Per berättade om en lokal 
solfångarexpert som erbjudit sina tjänster och är villig att delta i processen. Det skulle gå att 
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nyttja denna resurs genom att ha med honom som en deltagare vid Workshop 3. i en grupp. 
Vidare diskuterades risken med att bjuda in experter från företag. De kan se ett intresse i att 
marknadsföra sig och sina produkter. Det kan eventuellt vara lämpligt att ha två 
presentationer på vardera 10 minuter.  
 
Företagen ska kontaktas och inbjudas att delta per telefon. Dessutom ska en förinbjudan gå ut 
till företagen i ett tidigt skede. Per S. kommer att se till att denna går ut. 
 
 
Avstämning av den fortsatta processen 
 
b) Miljöbedömningar 
Anna hade sammanställt ett dokument som gediget beskriver hur miljöbedömningarna kan 
komma att göras. 
 
Anna berättade om den ideala planen för miljöbedömningen som hon har tänkt sig. Anna 
framhöll vikten av att arbeta strukturerat med miljöbedömning. Det är bland annat viktigt med 
struktur då det är tänkt att andra kommuner ska kunna göra liknande miljöbedömningar i en 
förenklad form. Sedan finns det också en annan poäng med en god struktur när det i framtiden 
är dags att följa upp och utvärdera energiplaneringsarbetet i Finspång. 
 
Det finns många komplicerande faktorer med miljöbedömningen. Det blir ett stort glapp 
mellan verkligheten i Finspång och siffrorna som det kommer att räknas på.  Antaganden och 
kvalificerade gissningar kommer att ligga till grund för omvandlande av mjuka faktorer till 
siffror. Här kommer Anna komma att behöva god hjälp av både arbetsgruppen i kommunen 
och forskargruppen. 
 
Det blir lätt väldigt många analyser, antalet växer snabbt ju fler alternativa handlingsvägar 
och ju fler miljöindikatorer man vill ha med i analysen. 
 
Diskussionen om miljöbedömningarna var omfattande och komplicerad. Det utrycktes en 
förhoppning om att bitarna med tiden kommer att falla på plats. Det finns dock en risk att 
miljöbedömningen blir för avancerad. Det finns enklare sätt att göra miljöbedömningar, 
exempelvis helt och hållet kvalitativa riktningsanalyser. Det verkar som arbetet med 
miljöbedömningarna hör till det tyngsta och mest krävande i processen. Detta beror på att 
arbetet kräver både metodutveckling för själva analysen, men också för att det kräver att 
omsätta scenarierarbetet i så pass konkreta beskrivningar att de går att miljöbedöma. Hur man 
kan omsätta scenarier i en form som går att miljöbedöma är en av 
forskningsfrågeställningarna. 
 
Anna menade att de lagkrav som finns är omfattande samtidigt som det finns kryphål. Mjuka 
formuleringar om vad som egentligen krävs försvårar besluten om vad som bör miljöbedömas 
i just detta fall. En nackdel är att det ännu saknas en förordning på detta område. 
 
Frågan om vad länsstyrelsen anser om vad som bör miljöbedömas kom upp. Projektgruppen 
befarade att de inte heller vet vilka krav som ställs. Åsikten fördes fram att länsstyrelsen 
borde kontaktas. Anders berättade att länsstyrelse representanter finns med i en referensgrupp 
för ett av forskningsprojekten. Genom dessa kanske man kan få indikationer på vad de anser i 
frågan. 
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Anna berättade om problematiken med regionala miljömål. Energianvändningen i Finspång 
kan ju påverka de nationella miljömålen och i så fall räcker inte de regionala till som 
perspektiv. Per S sa att det inte fanns några mer lokala miljömål än de regionala. 
 
Slutligen tog Anna upp diskussionen om uppvärmning med hjälp av vedeldning. Per 
förkunnade att det finns en bra inventering av pannor i Finspång. I denna kanske man kan 
hitta siffror som kan ligga till grund för beräkningar. 
 
b) nollalternativ 
Det diskuterades hur miljöbedömning av nollalternativet ska gå till. I övrigt fördes inget 
separata resonemang om endast nollalternativet. 
 
Nästa möte 
Nästa projektgruppsmöte hålls i Linköping den 9/2, klockan 10.30-14.00.  

Efter detta möte finns tid för diskussion om processens utvärderingar i forskargruppen. 
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 Minnesanteckningar från MiSt-möte i Linköping 2005-02-09 
 

Närvarande: Anders Mårtensson, Anna Björklund, Anneli Brage, Jessica 
Johansson, Karl-Henrik Dreborg, Kerstin Andersson, Melica 
Lindberg och Per Strannelid  

 

Ordförande:  Karl-Henrik Dreborg 

Inledning 
Dagens ordförande Kalle hälsar välkommen och Per utses att föra minnesanteckningar. 
Melica informerar om att hon inte kommer att medverka i projektet efter den 1 mars då hon 
börjar en anställning i Arvika.  

Allmänna reflektioner efter workshop 3 
Även workshop 3 fungerade bra processmässigt. Nu krävs en del arbete för att ta tillvara på 
det som föreslogs. Kändes inspirerande att samla så många olika människor med olika åsikter 
och erfarenheter som med så stor energi gav sig i kast med uppgiften. 

 

I några grupper hade deltagarna svårt att relatera förslagen på åtgärder till det tilldelade 
scenariot. Extra svårt var det för de som ej varit med tidigare och för de som kom till 
workshopen med en uttänkt agenda. Diskussionen och åtgärdsförslagen från grupp fyra avvek 
något från de övriga troligtvis beroende på att scenariot upplevdes som något extremt. 

 

Kanske hämmades processen av att åtgärderna skulle relateras till respektive scenario. 
Samtidigt finns det en del som talar för att vissa förslag inte hade kommit fram om vi tagit 
fram generella åtgärder. Mer tid för förberedelser genom att alla fått reda på i vilken grupp 
och med vilket scenario man skulle jobba hade varit önskvärt. Tidplanen och osäkerheten 
kring vilka som verkligen skulle komma att delta i workshopen tillät dock inte detta. Kanske 
hade arbetet i workshop 3 underlättats om vi hade haft tid att ta fram och diskutera 
scenariorna (korset) redan i slutet av workshop 2. Sammanfattningsvis måste dock konstateras 
att vi nått ett mycket bra resultat utifrån våra förutsättningar. 

Hur drivs energiplaneprocessen vidare 
Ett förslag till tidplan, innehåll och ansvarsfördelning för det återstående arbetet diskuteras 
fram (se bilaga).  

 

Inför nästa möte den 4 mars tar den lokala arbetsgruppen fram förslag till mål i energiplanen 
utifrån nationella och regionala miljömål, vision och lokala ambitioner och förutsättningar. 
Arbetsgruppen genomför också en första sållning och komplettering av åtgärder (i samverkan 
med Anna).  

 

Kalle och Jessica bearbetar och utvecklar scenariobeskrivningarna. Eventuella anteckningar 
från gruppdiskussionerna skickas snarast till Kalle eller Jessica. 
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Per Viklund ombeds att ta fram ett förslag kring fortsatt arbete med medborgarmedverkan i 
projektet. Är det möjligt att få ut en enkät kring kommuninvånarnas inställning/acceptans för 
olika typer av åtgärder i energiplanen. Kan återkopplingen, när ett utkast ska presenteras för 
workshopdeltagarna i mitten av maj, vara intressant för uppföljning av medborgarmedverkan? 

Konsekvensbedömningar 
Diskuteras vilka åtgärder som kan miljöbedömas genom LCA. Är det meningsfullt att räkna 
på indirekta effekter av åtgärder t ex informationsinsatser? Hur ska konsekvenserna av sociala 
och ekonomiska åtgärder värderas? Bedömningen av åtgärder i relation till de olika 
scenarierna får komma in i ett senare skede.  

 

Anders börjar att titta på modeller för kvalitativa miljöbedömningar. Anders och Per ser över 
olika alternativ för en tvådagars träff den 21-22 april kring kvalitativ miljöbedömning och 
urval av åtgärder till energiplanen. 

Nästa möte 
Fredagen den 4 mars kl. 10.30 hos Industriell Miljöteknik vid Linköpings Universitet. Anders 
bjuder in Reinhold Castensson för en avstämning kring scenarioarbetet i kommunstyrelsen 
Finspångs kommun. 

 

 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från projektmöte MiSt-Finspång i Linköping 2005-03-
04 
 

Närvarande: Kerstin Andersson, Anna Björklund, Anneli Brage, Jessica 
Johansson, Karl-Henrik Dreborg, Marita Lachan, Jonas Rannamaa, 
Per Strannelid och Anders Mårtensson (antecknade) 

 

Ordförande:  Per Strannelid 

Inledning 
Dagens ordförande Per hälsar välkommen och Anders utses att föra minnesanteckningar. 
Jonas var ny i gruppen. Han är praktikant hos Kerstin. Vi började med en övrig punkt 
nämligen att diskutera plats för internat den 21-22 april. Följande förslag framfördes: Getå 
konferens, Stafsjö värdshus, Duveholms herrgård. Anders åtog sig att undersöka kostnader. 

Rapport från referensgruppsmöte 
Anders, Anna, Jessica och Per var med på det första referensgruppsmötet den 25 feb. i 
Stockholm för projektet (i 1:a hand MiSt-1). För övrigt fanns repr. för STEM, NV, 
Stockholms univ., Länsstyrelsen i Östergötland, Eskilstuna kommun och Norrköpings 
kommun. Bl a tog referensgruppen upp frågan om vad som händer (i energiplane-
sammanhang) om en kommun säljer ut sitt energibolag. Detta diskuterade vi nu med tanke på 
Finspång. Vi enades om att energiplanen skulle kunna uttrycka att energibolaget skall 
behållas. Vi diskuterade även möjligheterna att styra ett energibolag om det ägs/inte ägs av 
kommunen. 

Åtgärderna 
Arbetsgruppen hade gjort en genomgång av åtgärdförslagen och sorterat dem i områden 
(uppvärmning, transporter etc). Vi gick igenom alla åtgärderna och, framförallt Anna, 
kompletterade med vad som behövs av antaganden och data för att kunna miljöbedöma 
åtgärderna.  För de flesta åtgärderna gäller att man måste veta vad som ersätts, vid t ex 
övergång till förnybara energislag, samt göra beräkningar/antaganden om omfattningen av 
förändringen. En allmän fråga som kom fram är hur man ska hantera den ev. utbyggnaden av 
naturgas till Finspång. Kan kommunen säga nej? Vi kom fram till att man kan hantera detta på 
ungefär följande sätt. Åtgärd: Om naturgas finns kan man anta att man som åtgärd föreslår att 
ett visst antal industrier övergår från användning av gasol till naturgas, liksom att olja som 
fjärrvärmebränsle ersätts av naturgas.  

 

För övrigt kom vi fram till att de förslag som sorterats bort (finns med i listan under särskild 
rubrik) ska förses med en kort motivering till varför de fallit bort.  

 

Uppvärmning. Fjärrvärmeutbyggnad diskuterades och det fanns osäkerhet huruvida det finns 
kapacitet för flera anslutningar med nuvarande värmekapacitet. Dock kommer 
åtgärdsförslaget om expansion av nätet att tas med oavsett om detta leder till att kapaciteten 
måste ökas. Solvärme kopplad till fjärrvärmenätet diskuterades bl a ur lönsamhetssynpunkt. 
Det påpekades att en skatt på förbränning av sopor troligen kommer och då blir 
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sopförbränningen något mindre lönsam. Denna skatt kan tas med som en del i omvärlds-
scenarierna. LCA-data för solfångare efterlystes av Anna.  För lokala värmecentraler ska 
Kerstin undersöka vilka orter som kan vara lämpliga.  

Elproduktion. Frågan om möjligheterna att producera el i fjärrvärmeanläggningen 
diskuterades. Det är oklart hur kapaciteten idag är utnyttjad. Vi förutsätter att det är möjligt 
och gör antaganden om hur stor produktionen kan bli (sannolikt krävs det att kapaciteten för 
fjärrvärmetillförsel idag inte är helt utnyttjad för att man ska kunna få rimlig storlek på 
kraftproduktionen. Detta måste dock undersökas).   

 

Möjligheter till utnyttjande av småskalig vattenkraft från gamla dammanläggningar ska ev. 
utredas av Länsstyrelsen.  

 

Hushållning och effektivisering. Förbättringspotential vid renovering kan fås från STEM, NV, 
IVA. Gatubelysning: Marita undersöker vilka data som finns. Spillvärme: Kerstin undersöker 
om det finns något i utredningsväg som företagen själva gjort. Effektiviseringspotentialer för 
olika typer av industrier kan ev. hämtas från Avd. för energisystem, LiU. Anders undersöker. 

 

Transporter. Fördelning av bränsle för olika transportslag kan ev. fås från ett annat projekt i 
Finspång "TRAST". Per undersöker. När det gäller främjande av kollektivtrafik kan dessa 
åtgärder slås samman till ett paket med antagen genomslagskraft. Det samma kan göras för 
åtgärder som syftar till minskat motorfordonsåkande totalt. 

 

Upphandling. Kommunens egna elinköp kan styras mot miljömärkt el.  

 

När det gäller Nollalternativet allmänt så kommer i första hand antagande ske att 
energianvändning och -tillförsel kommer att vara i stort sett oförändrade. I förh. till 
KOMENBAL kommer dock sopförbränningen med. Vi diskuterade olika möjligheter att 
förfina prognoserna om framtida energianvändning t ex m h a STEMs och NVs prognoser för 
riket. Vi kom dock till sist fram till att det kanske inte är nödvändigt att göra denna förfining 
spec. som vi bara kommer att göra relativa bedömningar av alternativens miljöpåverkan. 
Dokument om Nollalternativets nuvarande status skickas av Per till alla. Synpunkter 
välkomnas. 

Mål i energiplanen 
Per presenterade resultatet av arbetsgruppens arbete med att ta fram mål för energisystemet i 
Finspång. Utgångspunkter har varit vision och miljömål. Kopplingar till andra områden och 
jämförelse med andra mål i kommunen kommer att göras. Alla i projektgruppen uppmanas att 
ta del i det som skrivits och ge synpunkter. Speciellt bör vi titta på om något har missats i 
förh. till visionen. Är de tidpunkter för konkreta mål som anges lämpliga? 

Den fortsatta processen 
Februariläxan har genomförts. För fortsättningen gäller att Anders tar fram lämplig metod för 
kvalitativ miljöbedömning med utgångspunkt bl a från vad Anna tidigare skrivit. Dessutom 
kan Björklund et al (2003) Valuation of waste incineration ... samt Johansson et al 



Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång. Bilaga 1.  2006-11-30 

 41

Miljöbedömningar i energisektorn vara användbara. Anders skickar förslag senast sista mars. 
Även förslag på fördelning av förberedelser till internatet ingår i uppgiften. 

 

LCA-värdering pågår men kommer inte att vara klar i slutet av mars. Utveckling av scenarier 
pågår spec. vad avser kvantifiering. Även konsistensundersökning ska göras. 

 

Värdering av åtgärder utifrån ekonomiska och sociala överväganden kan göras översiktligt 
(och har i viss mån redan gjorts i grovsorteringen). 

Nästa möte 
Nästa möte blir det planerade internatet den 21-22 april. Eftersom det är osäkert om alla 
kvantitativa miljöbedömningar då finns färdiga bokade vi även in en reservdag den 13 maj. 

 

 

 

Vid pennan/datorn 

Anders Mårtensson 
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Minnesanteckningar från mötet i Energiplaneprojektets arbetsgrupp 2005-
04-15 
 

Närvarande: Anneli Brage, Marita Lachan, Roida Daoid och Per Strannelid.  

Nollalternativet 
Anna har inte kommit så långt att hon kan bedöma om de uppgifter Maritha skickat utgör 
tillräckligt underlag för fjärrvärmen. Anna återkommer varefter med eventuella 
frågeställningar. 

 

Befolkningsprognosens antagande att Finspång minskar med ca 800 invånare 2004-2014 kan 
ha betydelse för utformningen av nollalternativet. Anna tittar därför igenom prognosen. 

 

Ökningen av dieselanvändning inom transportsektorn baseras på nationella bedömningar. 
Tanken är inte att diesel ökar på bensinens ”bekostnad”. Sannolikt är det så att 
transportarbetet kommer att öka något. 

 

Anna delar vår uppfattning att år 2000 är bättre att utgå ifrån än år 2002 när det gäller 
fjärrvärmeanvändningen i flerfamiljshus. 

Naturgasledning 
Sydkraft har meddelat att man inte längre planerar någon koncessionspliktig högtrycksledning 
(80 bar) till Finspång. Skälet till detta är att underlaget i Finspång inte är tillräckligt stort i 
förhållande till kostnaderna för det valda stråket (en ledning på Glans botten). Man planerar 
istället för en mindre ledning (4 bar) som kan förläggas utmed befintliga vägar. Sydkraft 
bedömer att denna ledning är fullt tillräcklig för att SAPA ska kunna ersätta gasol med 
naturgas (diskussioner pågår mellan Sydkraft och SAPA).  

 

Om FTV skulle satsa på en gaskombianläggning för produktion av el krävs ca 16-20 bar. 
Sydkraft tror inte att detta blir aktuellt med tanke på att fjärrvärmeunderlaget i Finspång är för 
litet. En annan lösning är att installera en gasmotor som kräver ca 6 bar. Detta skulle klaras 
genom att man lägger ned en ledning om 10 bar vilken inte heller har så stora restriktioner. 

Underlag till åtgärder som ska bedömas enligt LCA-modellen 
1. Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad 
Svårt att få en uppfattning om potentialen i utökningen av fjärrvärmen inom olika sektorer. 
FTV har lovat att forska vidare kring vilka hus som är anslutna och hur många som skulle 
kunna anslutas i framtiden. Kanske kan utlovad ledningsnätskarta hjälpa oss på traven. När 
det gäller småhus uppskattar vi att det finns totalt 1 700 villor i tätorten av vilka 400 är 
anslutna till fjärrvärme i nollalternativet. Är det möjligt att använda en schablon för vilket 
uppvärmningssätt som ersätts i respektive sektor??? 

2. Solfångarfält för fjärrvärme 4-5 månader om året 
Vår bedömning är att det vore intressant att räkna på miljöeffekten av att avfall ersätts med 
solvärme under sommarmånaderna (utan hänsyn till vad vi ska göra med avfallet eller om 
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byggnation av solfångarfält är ekonomiskt vettigt). Solfångarfält för att utöka kapaciteten är 
väl tveksamt med tanke på att fjärrvärmebehovet är minst på sommaren (då vi redan eldar för 
kråkorna). Under sommartid eldas ca 3 ton avfall/timme och under vintern 4-4,5 ton/timme (1 
ton avfall ger 2,5-2,8 MW). 

3. Solfångare på enskilda byggnader 
Kan komplettera vedeldning på sommaren i ca 630 villor utanför tätorten. 

4. Lokala värmecentraler i mindre samhällen 
Vi har tagit fram kartor för de mindre tätorterna i kommunen. Vi skulle kunna gå vidare med 
att ringa in områden med småhus, flerfamiljshus, skolor och industrier och ta reda på dagens 
uppvärmningssätt (med undantag av småhusen där vi kanske kan använda en schablon). Går 
detta att räkna på??? 

5. Vedeldningsriktlinjer 
I Miljö- och hälsoskyddskontorets vedeldningsprojekt konstaterades att 5 % av pannorna var 
miljögodkända samt att 34 % hade ackumulatortank av något slag. 

 

Så här såg vedeldningsriktlinjerna ut i ett tidigare förslag till kommunfullmäktige år 
2000/2001 (antogs inte): 

Riktlinje Gäller fr o m Omfattar                

Vid nyinstallation samt vid utbyte av panna 
avsedd för vedeldning skall endast miljögodkänd 
panna med ackumuleringsmöjlighet/ tank(ar) 
tillåtas. 

Omedelbart (är 
beslutat av miljö- 
och hälsoskydds-
nämnden § 12 
1995). 

Hela kommunen.

Vid nyinstallation av lokaleldstäder skall endast 
miljögodkända modeller tillåtas. 

Omedelbart Hela kommunen.

Befintlig icke miljögodkänd panna som eldas 
med ved och saknar ändamålsenlig 
ackumulatormöjlighet tank(ar) skall kompletteras 
med sådan(a) samt om möjligt förses med 
keramiktillsats i förbränningskammaren. 

2002-01-01 Tätort + samlad 
bebyggelse. 

Befintlig miljögodkänd panna som eldas med ved 
men saknar ändamålsenlig ackumulatortank(ar) 
skall kompletteras med sådan(a). 

2003-01-01 Tätort + samlad 
bebyggelse. 

Panna som ej kopplats till ändamålsenlig 
ackumulatortank(ar) får eldas med ved endast 
tillfälligt i en krissituation (såsom vid fel på el 
eller oljedriften.) 

2002-01-01. Tätort + samlad 
bebyggelse. 

8. Värmepumpar där uppvärmning med fjärrvärme… 
Vi delar Annas uppfattning och föreslår att denna åtgärd försvinner. 

10. Undersök möjligheterna att nyttja småskalig vattenkraft… 
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Den planerade undersökningen av potentialen för småskalig vattenkraft inom länet har ännu 
inte påbörjats. Vi föreslår därför att vi beskriver att detta är på gång och eventuellt hur vi ska 
förhålla oss till resultatet av undersökningen. 

14. Individuell mätning och fakturering i flerfamiljshus 
Anders har levererat uppgifter från genomförda projekt. Vår uppfattning är att det är 
fjärrvärme som är den energibärare som påverkas i huvudsak. Vi hade en fundering om vi 
också skulle räkna på effekter när det gäller elanvändningen eftersom det visat sig att 
hushållselen bakas in i hyran för en del hyresgäster. Vi har dock hittills bara fått bekräftat att 
detta gäller 170 hushåll hos Vallonbygden och 50 hos Ståhls. 

15. Allmän effektivisering i befintlig bebyggelse 
Anneli tittar vidare… 

16. Riktlinjer för energieffektivisering vid renoveringar 
Själva effektiviseringen torde kunna kopplas till föregående åtgärd. När det gäller riktlinjernas 
betydelse är detta kanske något som vi kan bedöma kvalitativt??? 

17. Riktlinjer för energisnåla hus… 
Skulle kanske bedömas kvalitativt för den nybyggnation som ändå görs… Hade vi haft 
riktlinjerna idag hade frågan varit aktuell för kommande brandstation och badhus. 

21-37. Transporter 
Vi föreslår att vi tar en gemensam diskussion i Getå om paketering och bedömningsmodeller. 
Pendlingsstatistiken för år 2002 visar att 1 215 pendlar ut till Norrköping och 146 till 
Linköping. Inpendlingen från Norrköping är 1 066 och Linköping 158. Vi har ännu inte fått 
några uppgifter från Östgötatrafiken om det kollektiva resandet. Vi kommer att titta vidare på 
punkt 25 utifrån miljöutredningen av kommunhuset år 1999 då vi beräknade körsträckor för 
tjänsteresor. För att undersöka om vi kan gå vidare med punkt 30 har vi begärt in uppgifter 
om mängden inhandlad bensin till kommunen/koncernen. Vi ska också se om vi kan få ut 
något användbart från miljöutredningens enkät kring personalens resor till och från arbetet. 
Om möjligt ska vi försöka få fram en utvärdering från någon kommun som provat gratis 
kollektivtrafik. Vi har dessutom just fått en beskrivning av in- och utpendling inom tätorten. 
Kanske kan vi få ut något av detta i kombination med intervjuer eller enkät i framtiden…  

Om naturgasen kommer 
Vi föreslår att vi beräknar miljöeffekterna av att naturgas ersätter gasol på SAPA. Vad kan vi 
beräkna/bedöma mer om naturgasen kommer??? 

Kvalitativ miljöbedömning i Getå 
Det är bra om vi gör en gemensam analys av nollalternativet. Vi bör också tillsammans 
diskutera igenom vilka åtgärder som kan bedömas utifrån LCA respektive kvalitativ 
bedömning. När det gäller kvalitativa bedömningar är det bra om vi åtminstone hinner hitta en 
struktur för hur bedömningen ska gå till samt prova den för nollalternativet och några 
åtgärder. Vi bör gemensamt komma överens om ett tidsschema så att vi hinner behandla de 
frågor vi lyfter upp på dagordningen. 
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Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från mötet i Getå 2005-04-21 
 

Planering inför hösten 
Planeringen av det fortsatta arbetet i projekten diskuteras vid nästa möte, den 13 maj. 

 

Antaganden som ligger till grund för 0-alternativen 
Anna beskrev hur ett 0-alternativ för Finspång tagits fram. Sektorer som har stor betydelse för 
energiplanen har varit i fokus. Presentationen föranledde en del frågor:  

 

- Hur stor är energianvändningen/lokalyta i kommunens lokaler? Per S kollar. 
- Vad har SCB för statistik om lokalytor? Anders kollar 
- Hur många 0-alternativ behövs? Hur bör de tas fram och hur påverkas de av 

omvärldsscenarierna? Anna arbetar vidare med detta och bollar med Jessica och Kalle. 
 

Principer för miljöbedömningar 
Den kvalitativa  miljöbedömningen görs med de regionala miljömålen som utgångspunkt. Vi 
sållade bland de regionala miljömålen och indikatorerna m a p vilka som har ngn 
energirelevans, samt kommenterade vilka som lämpar sig för LCA resp kvalitativ analys. 
Några ytterligare som vi bedömde saknades lades till. 

 

Sammanställning i bifogad excelfil (indikatorer_datakällor – reviderad 050422). 

 

Kvalitativ miljöbedömning, nuläge 
Det var inte helt uppenbart vad vi avser med kvalitativ nulägesbeskrivning. Den lokala 
bedömningen kan hanteras utifrån de regionala miljömålen, men problem uppstår då vi ska 
bedöma globala effekter i ett livscykelperspektiv. Resultatet av dagens diskussioner blev att 
vi: 

- sammanställer en översikt av olika energislags miljöeffekter (över livscykeln). 
- har med detta som bakgrundsmaterial och använder oss av det vid 

nulägesbeskrivningen. 
- har det också att relatera till då vi kommenterar Nollalternativen och åtgärdsförslagen. 

 

Enkät 
Per V kommer inom den närmsta tiden att intervjua WS deltagare om hur de upplevde 
workshoparna. Jessica o Kalle passar på att tillföra några frågor om hur de uppfattade 
metoden som sådan. 

 

Efter ett återkopplingsmöte (i höst?) med WS deltagarna kan det vara intressant att gör en 
enkät bland dessa om huruvida de upplever att deras synpunkter och förslag återfinns i den 
slutliga energiplanen. Inget beslut om detta. 
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En anna möjlighet är en bred enkät till invånare i Finspång för att utvärdera acceptansen för 
sådana åtgärdsförslag som kräver aktivt deltagande av invånarna. Bör i så fall ske i höst för att 
få bra svarsfrekvens (vår/sommar dålig tid!). Inget  beslut om detta. 

 

Möten 
- 13 maj på fms, KTH, Drottning Kristinas väg 30, kl 10-16 
- 9 juni, Linköping 

 

Arbetsplan 
1. Skriv om miljöpåverkan av olika energislag. Jessica samlar material (med input från 

övriga som har bra tips). Kan utgå från det hon tidigare skrivit. Per S sammanställer 
(?) 

2. Speca mer i detalj hur Nollalaternativen ser ut (Anna), särskilt map på inverkan av 
befolkningsutveckling, olika transportbehov och energianvändande beteende i de olika 
externa scenarierna. 

3. Miljöbedöm Nollalternativ m LCA (Anna) 
 

---Klart till möte 13 maj 

 

4. Kvalitativ miljöbedömning Nollalternativ o åtgärder (alla, görs 13 maj) 
5. LCA av åtgärder (Anna) 
6. Per S o Per V tar gemensamt fram förslag till frågor i attitydenkät. 
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Minnesanteckningar från MiSt-möte i Stockholm 2005-05-13 
 

Närvarande: Anders Mårtensson, Anna Björklund, Anneli Brage, Jessica 
Johansson, Karl-Henrik Dreborg, Kerstin Andersson, Marita 
Lachan och Per Strannelid  

 

Ordförande:  Karl-Henrik Dreborg 

Inledning 
Dagens ordförande Kalle hälsar välkommen och Per utses att föra minnesanteckningar.  

Intervjuer och enkät 
Per V. Som tyvärr inte har möjlighet att medverka rapporterar genom Kalle att hälften av 
intervjuerna med deltagarna i medborgarpanelen är genomförda. Resterande intervjuer 
genomförs nästa vecka. Diskussionen om innehållet i enkäten till kommuninvånarna skjuts 
fram till nästa tillfälle. 

Nollalternativet/n 
Anna har slitit sitt hår med nollalternativen och ett krånglande dataprogram. Det senare 
problemet ser ut att kunna lösas. När det gäller nollalternativen lutar det åt att fyra olika 
alternativ tas fram utifrån respektive omvärldsscenario. I varje nollalternativ görs en 
beräkning av olika energislags miljöpåverkan. 

• Anna, Jessica och Kalle arbetar vidare med frågan.  
• Anna hör av sig till den lokala arbetsgruppen allteftersom nya frågeställningar kring 

utvecklingen i Finspång dyker upp. 
• Per förbereder dokumentationen kring de olika turerna i arbetet med nollalternativen så 

här långt. 
Lokala målen i energiplanen 
• Den lokala arbetsgruppen vidareutvecklar och aktualiserar de föreslagna lokala målen i 

energiplanen. 
Kvalitativ bedömning 
I den kvalitativa bedömningen gör vi en bedömning av respektive energislags förändring i de 
olika nollalternativen i förhållande till nuläget. Bedömningen baseras dels på de regionala 
miljömålen och förslagen till indikatorer och dels på det globala perspektivet. 

 

Bedömning utifrån miljöindikatorerna (9-14 bedömt av den lokala arbetsgruppen): 

1. Stenkol  - 

2. Koks  - 

3. Bensin  - 

4. Etanol  7:2 tillförsel av fosfor till kusten (från kemikalieanvändning) 

  13:1 antal nedlagda jordbruksföretag (större chans till överlevnad) 

  13:3 areal åker i skogs- och mellanbygden (bibehålls/ökar) 

5. Vätgas  - 
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6. Diesel  - 

7. Naturgas  - 

8. Olja  - 

9. Torv  7:2 tillförsel av fosfor till kusten (från näringsläckage) 

10. Trädbränsle 4:2 utsläpp av klororganiska ämnen (dioxiner från småskalig 
vedeldning) 

7:2 tillförsel av fosfor till kusten (från näringsläckage efter 
avverkning) 

  12:2 mängd hård ved på produktiv skogsmark (minskar) 

  13:1 antal nedlagda jordbruksföretag (ökar) 

  13:3 areal åker i skogs- och mellanbygden (minskar) 

11. Avlutar  ??? 

12. Avfall  4:2 utsläpp av klororganiska ämnen (dioxiner från värmeverket) 

13. Fjärrvärme Ingår i trädbränsle, avfall och olja… 

14. El –  vattenkraft 8:5 andel vattendrag påverkade av vattenreglering (ökar) 

 kärnkraft - 

 vindkraft 13:1antal nedlagda jordbruksföretag (möjlighet som binäring) 

 solceller - 

Bedömning av åtgärder 
Eventuella aktiviteter kring naturgas, biogas och tillverkning av biodiesel hanteras i 
åtgärderna. 

• Anna hör av sig till den lokala arbetsgruppen allteftersom nya frågeställningar dyker upp. 
 

Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Vi gör en allmän bedömning av sociala och ekonomiska konsekvenser för de åtgärder vi 
väljer att stoppa in i energiplanen. Vi ser vad som står i lagen om kommunal energiplanering. 

Föredrag 
Jessica har föredragit projektet vid MKB-centrums utbildningsdag kring metoder för 
miljöbedömning den 12 maj i Stockholm. Den 1 juni kommer Per S. att föredra 
energiplaneprojektet på Miljömålsdagen i Linköping. Samma vecka gör Anders en 
föredragning Frankrike. 

Möten 
Torsdagen den 9 juni samt torsdagen den 1 september kl. 10.30-16.00 hos Industriell 
Miljöteknik vid Linköpings Universitet.  

Till nästa gång 
• Den lokala arbetsgruppen slutför bedömningen… 
• Anna LCA-bedömer nollalternativen och några av åtgärderna. 
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• Anders reviderar tidplanen för den fortsatta processen. 
 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från MiSt-möte i Linköping 2005-06-09 
 

Närvarande: Anders Mårtensson, Anna Björklund, Anneli Brage, Jessica 
Johansson, Karl-Henrik Dreborg, Kerstin Andersson, Marita 
Lachan, Per Viklund och Per Strannelid  

 

Ordförande:  Per Strannelid 

Inledning 
Dagens ordförande Per S. hälsar välkommen och Anders utses att föra minnesanteckningar.  

LCA-bedömning av nollalternativen och några åtgärdsförslag 
Anna redogjorde för arbetet med LCA-beräkningar för nollalternativen och två åtgärdsförslag. 
Resultaten hittills visar att det inte blir några större förändringar av åtgärderna. Man kan också 
konstatera att utbyggd fjärrvärme medför mera fossilt bränsle. Förslag framfördes att 
kombinera utbyggd fjärrvärme med ändrad bränslemix. Anna kommer att skicka frågor 
efterhand när det gäller åtgärderna. 

 

Vad gäller transportsektorn kom vi fram till att det är bättre att räkna på några hypotetiska 
exempel vad en förändring av resemönster (t ex minskning med x % av fordonstrafiken) 
medför i ändrad miljöeffekt. Sedan kan man fundera på vilka åtgärder som behövs för detta. 
Ett annat sätt att räkna hypotetiskt är att t ex utgå från kommunens nuv. interna 
bensinförbrukning och anta att man går över helt till etanol. Vad betyder detta i ändrad 
miljöpåverkan? Ett nytt åtgärdsförslag togs i tillägg till etanolförslaget: Biogas ersätter en del 
av bensinen i kommunens egen förbrukning (detta förslag kom upp under nästa punkt på 
agendan men jag flyttade det hit för sammanhangets skull  (Anders)), 

 

Kraftvärme från avfall som åtgärd: Anna har antagit att samma mängd fjv produceras och 
även antagit att kapacitet finns i pannorna. Anders tar fram jämförelsesiffror från ett nyss 
avsluata studentprojekt om potential för kraftvärme i Östergötland. 

 

Hur ska beräkningarna presenteras? Det kommer ut många siffror och diagram ur LCA-
beräkningarna. Man bör välja att presentera sådant som skiljer sig signifikant. Anna gör ett 
första subjektivt urval för presentation. 

Kvalitativ bedömning av nollalternativen 
Vi gick igenom listan med kvalitativa bedömningar av olika bränslen enligt förra mötets 
minnesanteckningar.  

Bränsle 10 (Trädbränsle): Hänvisning till 7:2 strykes, 13:1 och 13:3 kan bli både pos. och neg. 

Bränsle 11 (avlutar) tas bort.  

Bränsle 12 (Avfall) Kan ge minskade mängder till deponi på kort sikt (15:8). Men svårbedömt 
på lång sikt. 

Bränsle 14 (El) Hänvisning till 13:1 för vindkraft kan vara både pos. och neg. 
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Biogas skall läggas till i listan.  

 

Marita gör en ny matris med miljömål/indikatorer och bränsleslag. 

Intervjuer och enkät 
Per V. gav en bakgrund om projektdelen medborgarmedverkan, bl a om deliberativa former 
av medverkan. En del av intervjufrågorna har formulerats utifrån detta perspektiv. Intervjuer 
innehåller dels allmänna frågor och dels frågor om processen (workshopformen och 
scenariearbetet). Nio intervjuer har gjorts med personer som deltagit i panelen. Per håller nu 
på med bearbetning av intervjuerna. Det finns vissa tekniska problem men Per kunde ändå ge 
en preliminär bild av resultatet. Det kommer en rapport som redogör för resultaten av 
intervjuerna.  

 

Per S. ska skriva till medborgarpanelen och meddela läget vad gäller projektet och speciellt 
om återkopplingstillfället. 

 

Per V. gick igenom några olika möjligheter för enkäten. För det första diskuterades syftet och 
det hänger också samman med tidpunkten för enkäten. Per V. nämnde några exempel på 
frågeställningar: Engaemang i miljö- och energifrågor; Ta ut någon intressant punkt ifrån 
intervjuerna; Frågor om tilltro till politiska processer; Stöd för åtgärderna?; Attitydfrågor 
kring olika politiska frågor; Demokratins tillstånd i Finspång; Vision bland medborgarna. 

 

Syftet diskuterades och vi kom fram till att det skulle vara bra att få synpunkter innan planen 
fastställs. Det är viktigt att se hur förankrade förslagen är bland medborgarna. Vi berörde även 
ev. koppling till kommunens andra visionsarbete. Det som finns där hittills är inte i konflikt 
med "vår" vision. Det mest intressanta just nu är att få en verifiering av åtgärderna. Vi väntar 
därför på att åtgärderna blir mera väldefinierade. Det tekniska arbete med enkäten kan dock 
börja nu. Troligen är det bäst att anlita någon extern konsult för "det tekniska". Medel för 
enkäten tas från "Jönköpingsdelen" av budgeten.  

Fortsatt arbete 
Det som skall göras närmast är 1) värdering av miljöeffekter från åtgärderna och 2) sätta ihop 
paket av åtgärder. När det gäller metod för värdering av åtgärder kommer Kalle att göra ett 
förslag till arbetsordning.  

 

För att sätta ihop paket av åtgärder undersöks åtgärdernas robusthet i de olika scenarierna.  

 

Övrigt 
• Revision av scenario: För scenario 4 redogjorde Kalle och Jessica för en modifiering 

vad gäller oljepriset. Man sätter det lägre genom att energiskatter tas bort (avreglering 
av marknaden). Detta medför att fossilbränsle ökar i användning. 

• Ändringar i mål och åtgärder (finns delvis med i tidigare punkter):  
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o År 2008 finns minst ett tankställe för biogas i Finspång (mål) 
o Biogas ersätter en del bensin i kommunens interna fordonsbränslen (åtgärd) 

• Revision av tidsplan: Tidsplanen reviderades. Anders skickar ny version. 
• Nästa möte: Torsdagen den 1 september kl. 10.30-16.00 hos Industriell miljöteknik. Bl 

a följande tas upp då: LCA-beräkningar status och resultat; Arbetsordning för 
värdering; Nollalternativen; Matris över miljöeffekter; Diskussion om fortsatt arbete. 

 

Vid pennan/datorn 

Anders Mårtensson 

 



 54 

Mötesanteckningar från möte i Linköping den 1 sept 2005-09-22 
Närvarande:  Per Strannelid, Marita Lachan, Lars Lind, Per Viklund, Anders 

Mårtensson, Sara Emilsson, Anna Björklund,  Kalle Dreborg 

Ordförande:  Anders Mårtensson 

Sekreterare:  Kalle Dreborg 

 

Diverse 
Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes. 

 

Personalfrågor: Marita har lämnat Tekniska verken i Finspång och arbetar nu på kommunens 
Bygg- och miljöförvaltning. Lars Lind kommer att representera Tekniska verken i 
arbetsgruppen. Anders kommer att vara borta mycket i höst p g a en planerad operation. Sara 
Emilsson går in i gruppen i hans ställe. Anneli Brage har fått tjänst på Tekniska verken i 
Linköping. En reviderad e-postlista ska sändas ut av Kalle. 

 

Anders tog upp en inbjudan att medverka med ett kortare föredrag på ett seminarium ordnat 
av Energinätverket för samhällsvetare. Fokus är på energianvändarna. Frågor att behandla, om 
vi ställer upp: Hur ser vi på den enskilde användaren? Hur går man mellan att agera och att 
forska? Per V och Kalle kan ta detta tillsammans. Anders meddelar detta till arrangören. 

 

Per meddelade att det ordnas ett energiseminarium i Finspång/Hävla den 7/10. Fokus är på 
småskalig och hållbar energiproduktion, närvärme och mikroproduktion av el. Det finns en 
lokal grupp som håller i seminariet. Per S kommer att berätta om vårt projekt. 

 

Länet kommer att söka KLIMP-pengar. 

 

Tyge Vind har bildat en underavdelning för turbinhistoria inom Industrihistoriska sällskapet. 

 

Den 27 sept ska Per S ge kommunstyrelsen en lägesrapport från arbetet med energiplanen. 

 

Intervjuundersökningen och publiceringsplan 
Per V berättade om en rapport baserad på intervjuundersökningen som han och Hans Wiklund 
presenterat på en konferens på Island. Den kommer att bearbetas vidare. Bl a vill författarna 
ha kommentarer om det som sägs om scenarier är korrekt. Fallet Finspångs energiplanepro-
cess analyseras utifrån Habermas teoribildning om deliberativ demokrati.  

 

Vidare diskuterades hur forskargruppen vill publicera sig kring Finspångs fallet. Anders ser 
ett behov att diskutera detta, förslagsvis via e-mail. Just nu pågår planering inom MiSt-
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programmet av en halvtitdsantologi. Det kommer också att bli en samlad slutrapport som blir 
tematiskt upplagd snarare än projektvis. Finspångsprojektet kommer också att behandlas i 
flera vetenskapliga artiklar med olika fokus: SMB, deliberativ demokrati, scenariobaserad 
planering. 

 

Finspångs kommun kommer givetvis att utarbeta en energiplan. Här kan man tänka sig 
bilagor om processen och om användningen av scenarierna. 

 

Läget beträffande enkäten 
Efter genomläsning av enkätutkastet följde en kort diskussion om enkäten. Per V inledde med 
några kommentarer. Sektion B ska vara jämförbar med intervjuerna, sektion D relaterar miljö 
till andra frågor i kommunen. Enkäten är i nuvarande skick för lång. Ska avsnittet miljö och 
energi med? 

 

Per S föreslog att frågorna kring åtgärder skulle fokusera på sådant som direkt berör 
individens eget val och att sektion E skulle sätta den kommunala politiken i fokus. 

 

0-alternativen och LCA-beräkningarna – status och resultat 
Anna redovisade fortsatta beräkningar av 0-alternativen och några antaganden hon gjort. Hon 
kommer att fortsätta skicka ut frågor om antaganden till övriga i gruppen. Ett resultat som kan 
verka förvånande är att energianvändningen totalt minskar i alla scenarierna. Detta beror på 
att avfall som energikälla räknas som 0, fast den ger energi. Miljöeffekter räknas dock med. 
Om det primärt är miljöeffekter vi är intresserade av kan detta vara rimligt. Vi bör dock 
fundera vidare på hur energivärdet ska redovisas. 

 

Det bestämdes att en reviderad version av scenarierna och av Annas PM med sifferantaganden 
i olika scenarier skulle skickas ut till alla. I scenariorapporten är de nya bitarna markerade 
med röd stil. Alla ombeds tänka igenom om scenarierna och Annas antaganden verkar 
förenliga och rimliga. 

 

Matrisen över miljöeffekter 
Marita håller i matrisen, som får vara som den är tills vidare. Den ska ses som en checklista. 

 

Värdering av åtgärder och arbetsordning för värdering 
Kalle redovisade ett förslag med några processteg för slutförandet av värderingsarbetet 
(värdering av åtgärdsförslag): 

1. Sortera i åtgärder för kvantitativ (LCA) resp. kvalitativ värdering (i stort sett gjort); 
2. Välj de åtgärder som vi tror är betydelsefullast och börja med dom; 
3. Värdera åtgärderna per scenario; 
4. Gör en analys av risk och osäkerhet; 
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Kommentar till punkt 4: Scenarierna speglar osäkerheten om omvärldsutvecklingen. 
Åtgärderna bör därför värderas gentemot alla scenarier. Är åtgärden X bra (eller dålig) i alla 
scenarier? Om inte, kan den modifieras eller kombineras med någon annan åtgärd för att bli 
mer robust? Alternativt kanske man kan genomföra åtgärden successivt, så att man kan ta 
hänsyn till den omvärldsutveckling som faktiskt sker. 

 

Viktningen av olika miljöeffekter får göras intuitivt. Vi får också koncentrera oss på några 
(3?) viktiga effekter av varje åtgärd. 

 

Den kvalitativa värderingen är av två slag: 

1. åtgärder som inte går att räkna på 
2. åtgärder som bara delvis går att räkna på 

 

Per S och arbetsgruppen i Finspång arbetar vidare med typ 1. Anna skickar ut energivärden 
som underlag för värdering av typ 2. 

 

Nästa möte 
Nästa möte är i Linköping den 13 oktober 10.30 – 16.00. Då går vi igenom åtgärdsförslagen 
och de (preliminära) värderingar som gjorts samt kompletterar dessa. Vi kommer att behöva 
minst ett möte till för den sammanvägda bedömningen och processteg 4 enligt föregående 
punkt. 

 

Vid nästa möte är Kalle ordförande. 

 

Sammanfattning av åtaganden inför nästa möte 
Kalle:  

• skickar ut ny version av scenarierna + ny version av Annas PM med sifferantaganden 
per scenario; 

• skickar ut processtegen i värderingsarbetet (uppfyllt genom dessa 
minnesantecknningar); 

• skickar ut uppdaterad mailinglista; 
• ge Per V feedback på rapport om intervjuerna, vad avser det som sägs om scenarier; 

Anna:  

• Fortsätter räkna på åtgärdsförslagen; 
• Bollar antaganden med oss andra; 
• Reviderar sin PM om sifferantaganden i scenarierna (Kalle skickar ut); 

Per S och Finspångsgruppen: 

• Fortsätter med kvalitativ värdering av åtgärder med stöd av matrisen och i dialog med 
Anna; 

Alla: 
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• Läsa scenarierna och Annas PM och vara beredda att diskutera nästa gång. 
 

 

Vid tangenterna: Kalle Dreborg 
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Minnesanteckningar från mötet i Energiplaneprojektets arbetsgrupp 2005-
09-20 
 

Närvarande: Marita Lachan, Lars Lind och Per Strannelid.  

EcoDriving - inbjudan 
Kommunen har fått en inbjudan från Axelheds Förarutveckling i Finspång att delta i en 
introduktionsutbildning om EcoDriving - sparsam körning. Utbildningen omfattar dels ett 
individuellt körpass på ca 1,5 timmar i slutet av oktober och dels ett teoripass (gemensamt 
med övriga deltagare) i början av november. Erbjudandet vänder sig t ex till verksamheter 
med förhållandevis mycket egna transporter och verksamheter som upphandlar 
transporttjänster.  

Konvertering av direktverkande el – inbjudan till seminarium 
Per ska delta i ett seminarium i Växjö den 5 oktober kring konvertering från direktverkande 
el. Lars vidarebefordrar inbjudan till Finspångs Tekniska Verk. 

Energiseminarium i Hävla 
Många frågetecken återstår inför det planerade seminariet om lokala och hållbara 
energilösningar den 7 oktober. Flera föreläsare har avböjt medverkan och andra har 
fortfarande inte lämnat klartecken.  

 

Den 23 september beslutades att det tidigare påannonserade seminariet i Hävla den 7 oktober 
kring småskaliga och hållbara energilösningar skjuts på framtiden. Skälet till detta är att flera 
liknande seminarier går av stapeln kommande veckor. Bland annat därför har flera av de 
tilltänkta föreläsarna lämnat besked att de inte kan medverka i Hävla. Vår förhoppning är att 
kunna återkomma med ett liknande initiativ vid ett senare tillfälle. 

Regional KLIMP-ansökan 
Arbetet med att sammanställa en regional KLIMP-ansökan pågår för fullt. Bland de 
projektförslag som kommit in finns en satsning av Svensk Biogas på att det ska finnas minst 
ett tankställe per kommun i länet. Den 30 september kommer Per att medverka i ett möte 
mellan en företrädare för Svensk Biogas och kommunens ansvarige för upphandling av 
samhällsbetalda resor. 

Kvalitativ bedömning 
Maritha har tagit fram en ny matris för den kvalitativa bedömningen. Den bygger på en mall 
för bedömning av indirekta miljöaspekter. Vid ett prov hamnar vi i diskussionen om 
värderingen borde innehålla fler alternativ. I en allt mer filosofisk diskussion funderar vi kring 
om vi tappar bort de regionala indikatorerna i den nya matrisen och vad det nu egentligen var 
vi skulle göra i den kvalitativa bedömningen med tanke på att vi inte känner till hur 
scenarierna bearbetats… Vi kommer fram till att vi ska lägga vårt krut på att bidra med 
underlagsmaterial till LCA-beräkningen. Vi ber att få lyfta modellen för den kvalitativa 
bedömningen till den större projektgruppen. 

Underlag till åtgärder 
Uppvärmning 
Kan vi verkligen bortse ifrån att det är osäkert om nuvarande förbränningsanläggning räcker 
till för ytterligare anslutningar??? Är detta ändå det lättaste ur beräkningssynpunkt så ”köper” 
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vi resonemanget. Vad händer om naturgasen kommer (det senaste alternativet verkar var att 
undersöka möjligheterna att ta emot rysk gas i Norrköpings hamn)? Kan det vara rimligt att 
räkna på att den ersätter biobränslet om den kommer eller ersätter den oljan som spetslast? 
Kan naturgasen bli ”garanten” för ytterligare anslutningar. Per tar kontakt med Finspångs 
Tekniska Verk och Sydkraft om eventuella planer.  

 

Solfångarfält skulle enligt vår uppfattning ersätta avfallsförbränning under sommaren om inte 
en lagring är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vad gör vi då med det avfall som vi eldar 
under sommarperioden (och till stora delar kyler bort)? 

 

Enligt en tidigare uppskattning har vi ca 630 villor utanför tätorten där inkoppling på 
befintligt fjärrvärmenät inte är aktuellt (Lars kontrollerar uppgiften). Lars undersöker också 
om det går att utläsa ur verksamhetsområdena inom VA hur mycket som skulle kunna 
anslutas i närvärmecentraler. 

Elproduktion 
Vi känner oss osäkra på om det går att producera el utifrån dagens kapacitet. Behövs det ännu 
en panna? Vilket blir i så fall bränslet (naturgas..)? Per försöker ta reda på mer i kontakterna 
med Finspångs Tekniska Verk och Sydkraft. 

 

Tveksamt om det är meningsfullt att räkna på el från småskalig vattenkraft med tanke på att vi 
inte vet något om potentialen. 

Hushållning och effektivisering 
Den totala energiförbrukningen för gatubelysningen beräknas till 1,8 GWh. Gamla lampor 
förbrukar 140 kW och nya 40 kW. Ca 1 700 lampor återstår att byta. 

Transporter 
År 2004 upphandlades ca 185 000 liter bensin till kommunens bilar. Vi föreslår att 
alternativet etanol också kompletteras med biogas. 

Nästa arbetsgruppsmöte 
Måndag den 10 oktober kl. 13.00 i ÖP-rummet. 

 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från MiSt-möte i Linköping 2005-10-13 
 

Närvarande: Sara Emilsson, Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg, Per 
Viklund, Lars Lind, Marita Lachan och Per Strannelid  

Inledning 
Dagens ordförande Kalle hälsar välkommen och Per S utses att föra minnesanteckningar.  

Föregående protokoll 
Föregående protokoll kommenteras och godkänns. 

Information/rapporter 
• Kalle informerar om att Per V kommer att medverka med ett kortare föredrag vid 

seminariet arrangerat av Energinätverket för samhällsvetare. 
• Anna informerar om att hon har skickat in ett abstract inför Energitinget 2006. 
• Per S rapporterar att det planerade seminariet i Hävla den 7 oktober kring småskalig och 

hållbar energiproduktion ställdes in p g a sena besked från tilltänkta föreläsare. Detta 
möjliggjorde att Per kunde följa med Finspångs Tekniska Verk på en studieresa till 
Kungälv och Göteborg. Där studerades bl.a. elproduktion vid ett mindre biobaserat 
fjärrvärmeverk, fjärrvärmeproduktion från ett solfångarfält och byggnationen av ett stort 
naturgasbaserat kraftvärmeverk. Noterbart var att man i de båda kommunerna prioriterar 
biobränsle framför naturgas vid nyare anläggningar för fjärrvärmeproduktion. Naturgas 
(som kommer via ledning från Danmark) nyttjas företrädesvis som fordonsbränsle och för 
kraftvärmeproduktion. 

• Per S rapporterar att arbetet med en regional KLIMP-ansökan pågår för fullt (ska vara 
inlämnad senast den 1 november!). Finspångs kommun har inget ”eget” projekt. Ett möte 
har genomförts med Svensk Biogas som har planer på att etablera ett tankställe per 
kommun. 

• Per S rapporterar att kommunstyrelsen ännu inte har fått någon lägesrapport om arbetet 
med energiplanen. Nytt försök görs i november.  

LCA-beräkningar 
Anna repeterar upplägget för LCA-beräkningen. Utgångspunkten för nulägesanalysen är år 
2002. Fyra nollalternativ är framtagna utifrån workshopen om tänkbara omvärldsutvecklingar. 
Workshopens ”mjukare” faktorer har översatts till antaganden om energianvändning som 
uppskattats i siffror. För varje nollalternativ beräknas utfallet av åtgärderna. Beräkningen 
visar förbrukning och emissioner vilka i sin tur ska räknas om till miljöeffekter. Frågan om 
hur materialet ska presenteras på ett överskådligt sätt kommer Anna att arbeta vidare med. Det 
som inte kan beräknas enligt LCA ska bedömas kvalitativt. 

 

Anna presenterar några exempel på beräkningar för åtgärder.  

 

Åtgärderna kompletteras med beräkningar på naturgasbaserad kraftvärme och biogas i 
kommunens fordon. Anna funderar vidare över hur bränslemixen vid upphandling av Bra 
Miljöval el ser ut. 

Kvalitativ bedömning 
Marithas förslag till matris diskuteras. Matrisen är ett gott underlag vid den kvalitativa 
miljöbedömningen av olika åtgärders påverkan på energianvändning och energislag. Utifrån 
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dagens diskussion vidareutvecklar Maritha matrisen ytterligare. Kommunens arbetsgrupp 
arbetar igenom matrisen inför workshopen. 

Workshop i Finspång - upplägg 
Workshopen förbereds enligt följande: 

• Anna drar en del slutsatser av beräkningarna hittills. 
• Var och en läser in beskrivningarna av de olika nollalternativen. 
• Kommunens arbetsgrupp arbetar igenom matrisen. 
• Kalle funderar tillsammans med Anna igenom en struktur/arbetsmodell för workshopen 
 

Workshopen genomförs i Finspångs kommunhus den 24 oktober kl. 10-16. Kalle är 
processledare. 

Enkäten till medborgarna 
Per V informerar om att en förfrågan om urval och bearbetning lämnats till 
Folkhälsovetenskapligt Centrum i Linköping. Enkäten kommer preliminärt att skickas ut 
under vecka 44. En påminnelse skickas ut efter en vecka och efter ytterligare en vecka skickas 
en ny enkät ut. Hur många som kommer att få enkäten är en kostnadsfråga. Alla i 
medborgarpanelen kommer att få den. 

 

Efter att vi fyllt i enkäten diskuteras behovet av några förtydliganden. Sara och Linköpings 
universitet kompletterar som avsändare. Lokaltidningarna informeras om att en enkät är på 
gång som en del i en lägesrapport om energiplaneprojektet. 

Kommande möte i projektgruppen 
Tisdagen den 15 november bokas in för ett nytt möte i projektgruppen, denna gång i 
Stockholm.  

 

 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från MiSt-möte i Linköping 2005-10-13 
 

Närvarande: Sara Emilsson, Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg, Per 
Viklund, Lars Lind, Marita Lachan och Per Strannelid  

Inledning 
Dagens ordförande Kalle hälsar välkommen och Per S utses att föra minnesanteckningar.  

Föregående protokoll 
Föregående protokoll kommenteras och godkänns. 

Information/rapporter 
• Kalle informerar om att Per V kommer att medverka med ett kortare föredrag vid 

seminariet arrangerat av Energinätverket för samhällsvetare. 
• Anna informerar om att hon har skickat in ett abstract inför Energitinget 2006. 
• Per S rapporterar att det planerade seminariet i Hävla den 7 oktober kring småskalig och 

hållbar energiproduktion ställdes in p g a sena besked från tilltänkta föreläsare. Detta 
möjliggjorde att Per kunde följa med Finspångs Tekniska Verk på en studieresa till 
Kungälv och Göteborg. Där studerades bl.a. elproduktion vid ett mindre biobaserat 
fjärrvärmeverk, fjärrvärmeproduktion från ett solfångarfält och byggnationen av ett stort 
naturgasbaserat kraftvärmeverk. Noterbart var att man i de båda kommunerna prioriterar 
biobränsle framför naturgas vid nyare anläggningar för fjärrvärmeproduktion. Naturgas 
(som kommer via ledning från Danmark) nyttjas företrädesvis som fordonsbränsle och för 
kraftvärmeproduktion. 

• Per S rapporterar att arbetet med en regional KLIMP-ansökan pågår för fullt (ska vara 
inlämnad senast den 1 november!). Finspångs kommun har inget ”eget” projekt. Ett möte 
har genomförts med Svensk Biogas som har planer på att etablera ett tankställe per 
kommun. 

• Per S rapporterar att kommunstyrelsen ännu inte har fått någon lägesrapport om arbetet 
med energiplanen. Nytt försök görs i november.  

LCA-beräkningar 
Anna repeterar upplägget för LCA-beräkningen. Utgångspunkten för nulägesanalysen är år 
2002. Fyra nollalternativ är framtagna utifrån workshopen om tänkbara omvärldsutvecklingar. 
Workshopens ”mjukare” faktorer har översatts till antaganden om energianvändning som 
uppskattats i siffror. För varje nollalternativ beräknas utfallet av åtgärderna. Beräkningen 
visar förbrukning och emissioner vilka i sin tur ska räknas om till miljöeffekter. Frågan om 
hur materialet ska presenteras på ett överskådligt sätt kommer Anna att arbeta vidare med. Det 
som inte kan beräknas enligt LCA ska bedömas kvalitativt. 

 

Anna presenterar några exempel på beräkningar för åtgärder.  

 

Åtgärderna kompletteras med beräkningar på naturgasbaserad kraftvärme och biogas i 
kommunens fordon. Anna funderar vidare över hur bränslemixen vid upphandling av Bra 
Miljöval el ser ut. 

Kvalitativ bedömning 
Marithas förslag till matris diskuteras. Matrisen är ett gott underlag vid den kvalitativa 
miljöbedömningen av olika åtgärders påverkan på energianvändning och energislag. Utifrån 
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dagens diskussion vidareutvecklar Maritha matrisen ytterligare. Kommunens arbetsgrupp 
arbetar igenom matrisen inför workshopen. 

Workshop i Finspång - upplägg 
Workshopen förbereds enligt följande: 

• Anna drar en del slutsatser av beräkningarna hittills. 
• Var och en läser in beskrivningarna av de olika nollalternativen. 
• Kommunens arbetsgrupp arbetar igenom matrisen. 
• Kalle funderar tillsammans med Anna igenom en struktur/arbetsmodell för workshopen 
 

Workshopen genomförs i Finspångs kommunhus den 24 oktober kl. 10-16. Kalle är 
processledare. 

Enkäten till medborgarna 
Per V informerar om att en förfrågan om urval och bearbetning lämnats till 
Folkhälsovetenskapligt Centrum i Linköping. Enkäten kommer preliminärt att skickas ut 
under vecka 44. En påminnelse skickas ut efter en vecka och efter ytterligare en vecka skickas 
en ny enkät ut. Hur många som kommer att få enkäten är en kostnadsfråga. Alla i 
medborgarpanelen kommer att få den. 

 

Efter att vi fyllt i enkäten diskuteras behovet av några förtydliganden. Sara och Linköpings 
universitet kompletterar som avsändare. Lokaltidningarna informeras om att en enkät är på 
gång som en del i en lägesrapport om energiplaneprojektet. 

Kommande möte i projektgruppen 
Tisdagen den 15 november bokas in för ett nytt möte i projektgruppen, denna gång i 
Stockholm.  

 

 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från MiSt-möte på KTH 2005-11-15 
 

Närvarande: Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg, Lars Lind, Marita Lachan 
och Anna Evander 

 

 

Mötet var en direkt fortsättning på det arbete vi inledde vid förra mötet i Finspång, för att 
sammanställa och diskutera effekterna på energi och miljö av de olika åtgärdsförslagen utifrån 
LCA beräkningarna. Resultaten från detta detta sammanställs i rapporteringen av LCA 
resultat. 

Att göra 
- Anna kollar datum för nästa möte med de som inte var närvarande. 
- Marita kolla med Louise Trygg, LiTH, om hon skulle kunna var med vid nästa möte. 
- Anna färdigställer resultat från LCA-beräkningar, samt annat underlag om metod och 

data som är viktigt för kommunen att ha tillgång till i dess fortsatta arbete. Synkar med 
Kalle. 

- Kalle sammanställer resultat och underlag om scenarier, synkar med Anna. 
Nästa möte 

- Nästa möte planeras till 18 el 19 januari, förslagsvis i Finspång. 
- Syftet med nästa möte blir att kommunen ska börja bearbeta de resultat som 

framkommit i projektet för att ta fram förslag till energiplan. Forskarna har att 
färdigställa sitt underlag och sina resultat på en form som kommunen kan jobba vidare 
med. Vi måste diskutera mer i detalj vilken form arbetet då ska ta, men arbetet bör 
drivas från kommunen, och forskarna finns med i vissa moment som resurs. Kalle 
erbjöd sig att skissa på hur man kan gå tillväga att pussla ihop de olika åtgärderna till 
en energiplan, detta kan ses som en del av Kalles och Jessicas scenarioprojekt. 

Information 
- Marita har hört Lousie Trygg, LiTH, presentera sin forskning om möjlighet till 

besparingar och effektiviseringar i industrin. Arbetet verkar intressant, och det fanns 
intresse att träffa henne för att få input till energiplaneringen. Marita kollar om Lousie 
ev kan vara med vid nästa möte. 

- Per S har nu skickat ut enkäten. 
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Minnesanteckningar från MiSt-möte i Linköping 2006-02-09 
 

Närvarande: Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg, Per Viklund, Lars Lind, 
Marita Lachan, Jenny Stenlund, Per Strannelid och Anders 
Mårtensson  

Inledning 
Dagens ordförande Kalle hälsar välkommen och Anders utses att föra anteckningar.  

Allmän information 
Personal: Jenny kommer att vara med på projektmöten för att komma in i projektet igen. 
Marita har fått en ny tjänst i Kumla och kommer att efterträdas i arbetsgruppen av Kerstin 
Andersson. Arbetsgruppen hade möte i förra veckan. Bifogad information från Per S gavs vid 
detta möte (se bilaga). 

 

Per V berättade att han hållit föredrag i Söderköping och berättat om projektet. Stort intresse 
visades. Per S har medverkat vid ett möte för planerare i Linköping och berättat om projektet 
vilket gav kontakter med intresserade. 

 

Kalle meddelade att FOI kommer att drabbas av nedskärningar. Detta kommer dock inte att 
påverka projektet. Förändringar kommer först år 2007. 

 

Både Anna och Jenny har skickat konferensbidrag till Energitinget. Tyvärr har inget av dessa 
kommit med. 

Enkäten till medborgarna 
Per V informerade om läget. Svarsfrekvensen har varit bra - ca 62 % bland allämänheten och 
100% i medborgarpanelen. Per har nu tagit hjälp av studenter för inskrivning av svaren i 
dator. Resultaten kan vara klara inom några veckor. Preliminära resultat visar bl a en 
polarisering av förtroendet för kommunen. 

 

Pressen har visat ett intresse för resulatetn. Det beslöts att resultaten inte ska lämnas till 
pressen förrän materialet har analyserats och rapporterats. 

Projektläget mm 
Arbetsplan och tidplan gicks igenom. Vi är vid punkt 8 i arbetsplanen, dvs den kvantitativa 
miljöbedömningen är genomförd men den kvalitativa återstår till största delen. En punkt 
nämligen enkätarbetet saknas i arbetsplanen och ska införas (den finns i tidsplanen). Viss 
justering av punkterna 7. Miljöanalys och 8. Värdering ska göras. Den senare punkten gäller 
både värdering och val av åtgärder. I värderingen ska ingå även (om möjligt) ekonomiska och 
sociala faktorer. Det kan dock bara göras på en mycket översiktlig nivå och innebära främst 
att man lyfter upp och nämner sådana faktorer. I processen med val av åtgärder kan lämpligen 
även ingå resultat från enkätundersökningen som stöd för åtgärden. Om en åtgärd som inte har 
stöd i enkäten ändå väljs kan man kommentera detta. Tidplanen ska justeras (Anders). 
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Ansvaret för återstående delar i processen faller främst på arbetsgruppen. Anna ska avsluta 
den kvantitativa miljöbedömningen med komplettering av kommentarer osv samt göra allt 
material tillgängligt på lämpligt sätt.  

Behov av möten. Nästa möte gäller kvalitativ miljöbedömning. Det blir den 22 feb kl 10.30 i 
Linköping. Till dess ska medlemmarna i arbetsgruppen och Anders ha gjort den kvalitativa 
bedömningen för de åtgärder som redan bedömts kvantitativt. Under mötet går vi igenom 
dessa samt gör kvalitativ bedömning av övriga åtgärder (se även nedan). Förutom 
övannämnda kommer även Kalle och Jessica förhoppningsvis att vara med. 

 

Den 22 mars blir det workshop i Finspång kl 10. Då ska arbetet med val av åtgärder göras. 
Kalle förbereder detta. Även i detta möte bjuder vi in Jessica. 

 

Möte med medborgarpanelen preliminärt den 24 april i Finspång med början vid lunch. Då 
presenteras enkätresultat och en stomme till energiplan. 

 

En remissversion an energiplanen förväntas kunna vara klar till sommaren. 

Avslutning av den kvantitativa bedömningen 
Anna rapporterade om läget. Beräkningsarbetet har avslutats eftersom det inte finns mera tid 
och de högst prioriterade åtgärderna (ur miljöbedömningssynpunkt) är avklarade. Dokumentet 
där resultaten från analysen finns ska kompltteras, Vi diskuterade vilka indikatorer i de 
regionala miljömålen som ska finnas med som resultat av den kvantitativa bedömningen. Vi 
kom fram till att det i fallet med indikatorer som är av typ "halter" så approximeras dessa av 
emissionsdata.. För övrigt får Anna själv avgöra vad som ska presenteras. Vi enades också om 
att det i en bilaga till energiplanen bör finnas de viktigaste resultaten som i stort sett följer de 
regionala indikatorerna. 

 

Jenny föreslog att noll-alternativen jämförda med nuläget skulle kunna finnas med på samma 
sätt som vi nu presenterar åtgärderna jämförda med noll-alternativen. Anna ska fundera på 
detta. 

Kvalitativ miljöbedömning av åtgärder 
Först diskuterades de exempel som gjorts. När det gäller den kompletterande bedömningen av 
åtgärder där det finns LCA så påpekades att bedömningarna ska vara kommenterade och 
dokumenterade. Dessutom kan det finnas skäl att beakta även temporala skillnader i 
miljöeffekter vilket inte var gjort i exemplet. En fördelning av arbetet med att kvaliativt 
miljöbedöma återstående åtgärder av denna typ gjordes. Detta skall vara klart till mötet den 
22/2. 

 

När det gäller den kvalitativa miljöbedömningen av åtgärder där ingen LCA finns så kommer 
detta att göras den 22/2. Bedömningen går till på följande sätt. Först beskrivs åtgärden så 
noggrant som möjligt. Sedan görs en bedömning om denna beskrivning är tillräcklig för att 
överhuvudtaget göra en miljöbedömning. Om så är fallet undersöks hur åtgärden skulle 
påverka energianvändning och fördelning mellan energislag i förh. till nollalternativen. Med 
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detta som grund görs en bedömning av miljöpåverkan vad gäller miljömålen. Detta görs med 
hhjälp av "matris" och textversion av miljöbedömningsmall. 

 

Om underlaget inte räcker för en miljöbedömning kan det vara lämpligt att lyfta fram viktiga 
miljöaspekter som kan bedömas vara relevanta för aktuell åtgärd. Även frågor som bör 
utredas ytterligare bör nämnas. 

. 

 

 

Val av åtgärder 
Kalle redogjorde för några tankar runt nästa steg i processen nämligen hur man ska välja ut 
åtgärder som ska ingå i energiplanen. Inför workshopen den 22/3 gör Kalle ett förslag till hur 
detta ska gå till. 

Övriga frågor 
Jenny tog upp frågan om utvärdering. Vi diskuterade detta och kom fram till att utvärdering 
ska ske av flera olika saker bl a medborgarmedverkan, hela processen och även energiplanens 
"verkningsfullhet". Denna diskussion utmynnade senare i ett antal artikelförslag. Jenny ska 
fundera lite till på utvärdering med tanke på sin avhandling. 

 

En annan fråga som kom upp gällde hur och var allt material som gäller projektet ska samlas. 
Det föreslogs att vi använder Mistprogrammets projektplats. Dock är ett problem att 
arbetsgruppen inte har access till denna. Det kan kanske ordnas? 

 

Per S efterlyste en lämplig struktur för energiplanen. Jenny kan fundera på detta. 

Möte i forskargruppen 
Nya ansökningar om projketmedel. Huvudtanken med en fortsättning på projektet är att 
utveckla process och verktyg så att de kan användas i andra kommuner och på ett mycket 
enklare sätt. Det kan t ex leda fram till någon form av handbok. Kalle har varit i kontakt med 
STEM och fått ett visst stöd för detta i alla fall för någon form av informationsspridning. Vi 
enades om att vi bör snarast försöka få till en eller flera ansökningar. Ett första steg är att 
Anders kontaktar Daniel Lundqvist och Kalle kontaktar Tore Carlsson (båda på STEM). 
Anders gör ett första utkast till en skiss på projekt. Per V undrrsöker möjligheter till EU-
bidrag. 

 

Mist-antologin. Kalle och Anna har lovat varsitt bidrag. 

 

Rapport från projektet. Det bör finnas en rapport där det smalade materialet från projektet 
finns. En sådan rapport publiceras t ex i LiUs rapportserie. Anders är redaktör. Vi beslöt 
(preliminärt?) att språket ska vara svenska. 
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Artiklar. Följande förslag till artiklar och författare framfördes. 

∗ En samlad artikel som beskriver processen där alla medverkar. Den kan bygga på 
konferensbidraget till ECEEE. Anders är redaktör. Förslag till tidskrifter: Env. Imp. 
Ass. Review, Env. Ass. Policy and Management, Local Environment. Anders 
undersöker vilken som skulle kunn vara lämplig. 

∗ En artikel om "Deliberation" med Per och Hans som författare. 
∗ "Kvalitativ miljöbedömning" Jessica? 
∗ "Medborgarmedverkan i scenariearbete" Per, Kalle, Jessica 
∗ "Uppföljning/Verkningsfullhet" Jenny 
∗ "Scenarier och LCA" Anna, Jessica, Kalle 
∗ "LCA" Anna 

 

Det är viktigt att den första artikeln kommer fram ganska fort eftersom de andra delvis bygger 
på denna. Alla funderar på problemformulering för "sina" artiklar. Vad är forskningsfrågan? 

 

Vid pennan/ datorn: Anders Mårtensson 

Bilaga från Per Strannelid. Utdrag ur anteckningar från arbetsgruppsmöte 
den 2 feb. 2006 
Rapporter 
Maritha informerar om att hon kommer att sluta sitt arbete på miljöavdelningen för att den 13 
mars tillträda en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kumla kommun. 

 

Per informerar om att nya riktlinjer för kommunens upphandling är på väg fram till 
kommunfullmäktige. Den fråga som rönt mest intresse bland politikerna är hur vi på ett bra 
sätt ska kunna miljöanpassa vår upphandling.  

 

Per rapporterar att Kommunstyrelsekontoret fått i uppdrag att ta fram en policy för 
användande av alternativa drivmedel i kommunens transporter. Anna informerar om att 
Motala kommun låter bygga om ett antal personbilar för att möjliggöra biogasdrift som en 
förberedelse inför Svensk Biogas etablering av ett tankställe i Motala. Ett tankställe för biogas 
i Finspång finns med bland projektförslagen i den regionala KLIMP-ansökan som Östsam 
lämnat in och som är en av de ansökningar som gått vidare till granskning av 
sektorsmyndigheterna. Naturvårdsverket informerar nu på sin hemsida om att det kommer att 
bli ett nytt tillfälle att söka KLIMP-bidrag den 1 november 2006. 

 

Anna informerar om att det är många som ringer till energirådgivningen kring de nya 
bidragen för konvertering av olja och direktel. Hittills är intresset störst bland dem som har 
planer på att ersätta sin oljeeldning med pellets. Lars rapporterar att det inom Finspångs 
Tekniska Verk förs diskussioner om hur aktiv man ska vara när det gäller att erbjuda 
fjärrvärmeanslutningar i bostadsområden med direktverkande el. Ett särskilt utskick kommer 
att göras till dem som fortfarande använder olja för uppvärmning inom det befintliga 
fjärrvärmenätet. 
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Per informerar om att det i en motion föreslås att det görs en snabbutredning för att ersätta 
olja med biobränsle för uppvärmning av kommunens offentliga lokaler utanför centralorten. 
Denna motion kommer att bemötas positivt då det kommunala fastighetsbolaget 
Vallonbygden redan förbereder för sådana åtgärder. Anna rapporterar att hon samverkar med 
Vallonbygden i dessa frågor samt att man planerar ett gemensamt projekt kring 
energirådgivning inom kommunens skolor och förskolor. 

 

Den 15 februari ska Per träffa Tomas Johansson VD på Finspångs Tekniska Verk för en 
avstämning kring eventuella planer när det gäller industrins spillvärme, naturgas, 
elproduktion, anslutning av områden med direktverkande el samt en eventuell KLIMP-
ansökan från Finspångs kommun. 
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Minnesanteckningar från det ”förstärkta” mötet i Energiplaneprojektets 
arbetsgrupp 2006-02-22 
 

Närvarande: Anders Mårtensson, Kalle Dreborg, Anna Evander, Marita Lachan, Lars Lind 
och Per Strannelid.  

Kvalitativ miljöbedömning som komplettering till LCA 
Anders har vidareutvecklat mallen för miljöbedömning av åtgärder som LCA-beräknats. 
Utöver några kompletterande förklaringar har rubrikerna resursförbrukning och avfall 
tillkommit i miljöbedömningen. 

 

I vissa fall kan det vara på sin plats att kommentera miljöbedömningen. T ex behöver inte 
målet levande skogar nödvändigtvis motverkas vid ökad användning av trädbränsle. I en del 
fall är det rimligt att stämma av förändringen i energianvändningen mot sektorn och inte bara 
mot den totala energianvändningen i Finspång. Detta har t ex betydelse inom transportsektorn 
där Ola i sitt examensarbete funnit att trafiken står för relativt höga utsläpp utifrån dess andel 
av energianvändningen. En annan sak att kommentera skulle kunna vara den miljövinst som 
uppnås om en åtgärd genomförs omgående i jämförelse med att det sker längre fram i tiden 
som en del i omvärldsutvecklingen. 

 

Arbetsgruppen jobbar vidare med de kompletterande miljöbedömningarna av åtgärder utifrån 
Anders mall. Underlaget skickas sedan till Anna så att ”våra gubbar” i den samlade 
bedömningen kan tillfogas Annas dokument. 

Kvalitativ bedömning av återstående åtgärder 
Vi gör de kvalitativa miljöbedömningarna utifrån följande mall: 

1. Beskrivning av åtgärden. 
2. Bedömning om denna beskrivning är tillräcklig. 

Om underlaget inte räcker för en miljöbedömning kan det vara lämpligt att lyfta fram viktiga 
miljöaspekter som kan bedömas vara relevanta för aktuell åtgärd. Även frågor som bör 
utredas ytterligare bör nämnas. 

3. Bedömning av hur åtgärden påverkar energianvändning och fördelning mellan 
energislag generellt (om möjligt i förhållande till nollalternativen).  

4. Avstämning mot miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 
försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, levande 
skogar, ett rikt odlingslandskap samt mot resursförbrukning och uppkomst av avfall. 

5. Samlad bedömning enligt ”gubbmodellen”. 
6. Kommentarer (kan t ex vara frågeställningar att ta med till värderingen). 

Per för minnesanteckningar för våra bedömningar (skickas vid ett senare tillfälle). 

Att göra inför workshopen den 22 april 
• Kalle tar fram en struktur för mötet. 
• Anna kompletterar dokumentationen för den kvantitativa miljöbedömningen med 

”kvalitativa gubbar”, tolkningar och kommenterar. 
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Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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 Minnesanteckningar från Workshop i Finspång 2006-03-22 
 

Närvarande: Kerstin Andersson, Karl-Henrik Dreborg, Anna Evander, Jessica 
Johansson, Lars Lind (eftermiddag), Per Strannelid och Anders 
Mårtensson  

Allmänt 
Syftet med denna workshop var att värdera åtgärderna i första hand utifrån de 
miljöbedömningar (inkl energimängd och energimix) som gjorts, men även att göra enkla 
rimlighetsbedömningar av ekonomisk art. Värderingen skulle leda till en ev. utsortering av 
åtgärder som inte ska ingå i energiplanen. 

Metod 
.En metod hade föreslagits av Kalle (se dokumentet "Metodik för urval av åtgärder till 
energiplanen"). Metoden bygger på att information finns om åtgärdernas miljöpåverkan i förh. 
till nuläget samt information om miljöpåverkan av åtgärderna i de olika scenarierna. Eftersom 
den förra informationsbiten saknas föreslog Kalle att en approximativ bedömning görs av 
åtgärdernas miljöpåverkan i förh. till nuläget. Den görs så här: Scenario 4 är mest likt nuläget. 
Åtgärdernas effekt i förh. till Scenario 4 används för att approximera åtgärdernas effekt i förh. 
t nuläget. Därefter fortsätter man med jämförelse av skillnader i påverkan i de olika 
scenarierna. I båda fallen tittar vi både på energiresultat (mängd och mix) och miljöeffekter. 
Det är spec. viktigt att göra bedömning utifrån de olika scenarierna när det gäller 
investeringstunga åtgärder. 

 

Underlag: "Resultat - Åtgärder" (=filnamnet), "Kvalitativ bedömning av LCA-beräknade 
åtgärder" (filnamn: Sammanställning av kvalitativ bedömning av LCA-åtgärder) (i denna 
finns ett fel: i tabell 4 rad 12. Levande skogar, kolumn Noll-4 ska det stå Viss neg. påverkan), 
samt "Översiktlig kvalitativ miljöbedömning av åtgärder som inte LCA-beräknats" (filnamn: 
Översiktlig sammanställning). 

 

Vi testade först metoden på några åtgärder och gick sedan vidare. Resultatet av värderingen 
redovisas nedan under Värderingsresultat. 

Tidsplanering 
Vi behöver Annas kommentarer till LCA-analysen för att fullfölja värderingen. Dessutom 
finns vissa oklarheter i LCA-resultaten. Mer tid behövs för att avsluta värderingsarbetet och 
göra utkast till e-plan. Vi beslöt att använda den inplanerade tiden 5 maj till ett projektmöte 
där en skiss till energiplan diskuteras och ev. återstående värderingsfrågor löses. Dessutom 
ska vi då planera träffen med medborgarpanelen som blir den 30 maj i Finspång. 

 

Nästa projektmöte är alltså den 5 maj i Linköping kl 10.30 - ? Lokal: IAVs konferensrum, A-
huset, ing. 19, korr A, plan 3 (dvs 1 trappa upp). 

Resultat av värderingen 
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Allmänt 1: I flera fall ställs biobränslen (spec. fasta bränslen) och deras miljöeffekter mot 
andra miljöeffekter. LCA-beräkningarna visar ofta på marknära ozon, partiklar och kolväten. 
Dessa får ställas mot positiva effekter som minskad klimatpåverkan (i förh. t fossila bränslen), 
förnybarhet mm. För att få en bra biobränsleanvändning krävs även en god hantering av askan 
med återföring på lämpligt sätt. Även uttaget ur skogen måste göras på ett miljömässigt bra 
sätt. En upprepning av detta resonemang görs inte i för alla åtgärder utan kan göras i generella 
termer. 

 

Allmänt 2: Efter värdering klassas åtgärderna som 1) tas med i e-planen 2) införlivas i annan 
åtgärd, eller 3) faller bort (skälen redovisas här). 

 

Åtgärd 1. 1:a bedömning (i förh. till nu): övervägande positiv (framförallt p g a energimix). 
2:a bedömning (mellan scenarierna): Bara i Noll-2 finns en neg. energiprofil som beror på 
oljeanv. i fjv. Bedömningen är att detta kan åtgärdas t ex genom att behov av större 
värmeproduktion vid utbyggnaden kompenseras av effektiviseringsåtgärder t ex hos SAPA. 
Alternativt måste spetslasten komma från något annat bränsle, t ex naturgas eller flis. Detta 
alternativ kräver investering och ekonomin i förslaget måste då utredas. 

 

Å 2. 1:a bed. positiv. 2:a: Robust i alla scenarier. Ekonomi: Kan mycket väl vara ekonomiskt 
rimlig. Utredning kommer troligen (från T. V. ?). 

 

Å 3. 1:a: Dieseldrift av bussar ger negativa effekter. Bränslebyte viktigt annars tveksamt. Av 
icke-förnybara är naturgas bättre än diesel. Kommentar (Kalle): Man kan också här fundera 
på vad som underlättar en övergång på långs sikt till vätgasdrift. Gasdrift är förmodligen 
bättre brygga än etanol. Metanol är också bättre p g a att det är lättare att använda i 
bränsleceller. Ekonomi: Svårbedömt. Beror mycket på hur utbyggnaden görs och hur attraktiv 
och effektiv den blir.  

 

Å 4. Positiv bedömning. Riktlinjerna ska utformas efter kunskap om vilka typer av pannor 
som finns. Krav blir olika i olika fall. 

 

Å 5. Vissa oklarheter i LCA. Vänta på klargöranden. 

 

Å 6. Pos. bedömning både i 1:a och 2:a bed. Frågan är hur detta skall genomföras? Det 
påpekades att energirådgivningen spelar en viktig roll här. 

 

Å 7. Detta är en effektiviseringsåtgärd alltså positiv (gäller oftast). Frågor: Hur stimulera 
detta? Kostnader? 
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Å 8. Pos. bed. i samtliga scenarier. Hur ser åtgärden ut egentligen? Gäller både kommunala 
och privata fastigheter. Policy kan göras för kommunens egna fastigheter. Viktigt f. ö. att 
använda de nya enegrideklarationer som stöd för åtgärden. För bygglovsärenden kan man ev. 
tänka sig att krav på effektivisering kommer med i bygglovet. 

 

Å 9. Oklart varför direkt energianv. är pos i alla scenarier (och varför inte mix är pos. i alla) 
(Anna tillfrågas) 

 

Å 10. Bedöms pos. ur miljösynpunkt. Kvicksilver kan diskuteras men bedöms tas om hand på 
ett kontrollerat sätt. 

 

För resten av åtgärderna finns enbart kvalitativ miljöbedömning. 

 

Å 11. Bedöms ekonomiskt tveksam. Om ett system utan värmelagring väljs så passar detta 
inte så bra in i Finspångs fjvsystem eftersom man "måste" bränna avfall på sommaren, 
Värmelagring i sjö bedöms vara tveksamt ur miljösynpunkt. Denna åtgärd väljs bort. 

 

Å 12. Samlad miljöbed. positiv. 

 

Å 13. Hänvisas till åtgärd 4. Åtgärden inordnas alltså i en annan åtgärd. 

 

Å 14. Faller in under åtgärd 5. 

 

Å 15. Faller in under åtgärd 1. Positiv ur miljösynpunkt. 

 

Å 16. Om utredning finns på Länsnivå (har nämnts i Länsstyrelsens miljömålsarbetsgrupp för 
Energi) och kommer fram till att det finns potential kan denna åtgärd kopplas till ÖP. 

 

Å 17. Bedöms mindre relevant ur miljömålssynpunkt. Faller bort. 

 

Å 18. Miljöbed. positiv. På samma sätt som Å 16 kopplas denna till ÖP. Potential finns enligt 
senaste utredning (från Uppsala universitet) 

 

Å 19. Miljöbed. pos. Ändras till "Sprid kunskap om" i stället för "undersök förutsättningar 
för". Kunskap sprids bl a genom energirådgivningen. 
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Å 20+21. Det är oklart vilka krav som kan ställas av kommunen. Kommunen för f.n. en 
dialog med Länsstyrelsen om detta. Dessa faller in i samma "paket" som åtgärd 8. 

 

Å 22. Pos. bedömning. 

 

Å 23. Kan kopplas ihop med Å 41. 

 

Å 24. Åtgärden pos. ur miljösynpunkt på sikt. Åtgärden blir att i 1:a hand följa utv. med 
"duospårvagn". Värd att jobba vidare med. 

 

Å 25-29 (utom 26). Hänförs till Å 3.  

 

Å 26. Faller bort p g a bedömningen att den inte är ekonomiskt rimlig. 

 

Å 30. Görs redan. Åtgärden görs om till en punkt i e-planen där man betonar att detta bör ske 
även fortsättningsvis och även omfatta flera sektorer. 

 

Å 31. Faller bort p g a svårigheter att bedöma energivinster (ibland förluster) och svårigheter 
att genomföra/påverka. 

 

---------------------------------------...----------------------------------------------------- 
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Minnesanteckningar från mötet i Energiplaneprojektets arbetsgrupp 2006-
04-13 
 

Närvarande: Anna Evander, Kerstin Andersson, Lars Lind och Per Strannelid.  

Rapporter 
Per informerar om att kommunfullmäktige bifallit motionen om att Vallonbygden ska göra en 
snabbutredning av hur olja ska ersättas med biobränsle i offentliga lokaler utanför tätorten.  

Anna har skickat beräkningar över olika uppvärmningsalternativ för skolor utanför tätorten till 
Vallonbygden. Ett möte är bokat mellan Vallonbygden och Finspångs Tekniska Verk kring 
närvärme i Rejmyre. Kerstin har haft flera kontakter med en konsult som ser över 
uppvärmningen i Hällestad skola. Per kontaktar Kenneth Lorenzby på Vallonbygden för en 
uppdatering om vad som är på gång. 

 

Anna informerar om att det kommit många positiva reaktioner efter Louise Tryggs 
frukostföreläsning den 20 mars. Per tar kontakt med Louise om hur hon kan bli en resurs i 
arbetet med energiplanen. 

 

SAPA Manufaktur har planer på att eventuellt skaffa en värmepump för uppvärmning av sina 
lokaler. Lasse informerar företaget om att fjärrvärmekulverten passerar precis utanför 
företaget grindar... 

 

Anna informerar om att en energiinventering gjorts på Finspångs Allmekano. Preliminärt 
kommer resultatet att presenteras vid ett seminarium den 15 juni kl. 8.30. 

Kvalitativ bedömning av åtgärder 
Den kvalitativa miljöbedömningen av åtgärder som inte LCA-beräknats arbetas igenom och 
justeras på nytt (se reviderad sammanställning). De åtgärder som tidigare ”fallit bort” (men 
som ändå hängt med) miljöbedöms och placeras in under respektive rubrik i 
sammanställningen. Bortgallringen hänskjuts till värderingen. 

Värdering av åtgärder 
I avvaktan på uppgifterna från Anna slutförs värderingen av de åtgärder som inte LCA-
beräknats (se reviderad sammanställning). Per gör omarbetningen och sprider den tillsammans 
med den kvalitativa miljöbedömningen till projektgruppen för synpunkter.  

Energiplanen 
Till nästa möte ta ett förslag till paketering av åtgärder och en struktur för energiplanen fram. 

Nästa möte 
Arbetsgruppen träffas på nytt torsdagen den 27 april kl. 13.00 i på Miljöavdelningen. 
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Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från mötet i Energiplaneprojektets arbetsgrupp 2006-
04-27 
 

Närvarande: Anna Evander, Kerstin Andersson, Lars Lind och Per Strannelid.  

Duospårtrafik 
Den 5-7 maj genomförs demonstration av och åkturer med morgondagens spårvagn i 
Finspång. Den 5 maj presenteras också forskningsprojektet Innovativ kollektivtrafik. I detta 
projekt medverkar bland andra Finspångs kommun, VTI och Alstom. 

Möte med SAPA Industriservice 
Per och Anna informerar om mötet med Mikael Karlsson på SAPA Industriservice. Företaget 
som servar övriga företag inom industriområdet med t ex energi och vattenrening deltar i 
Energimyndighetens program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). Mikael 
är övertygad om att det finns stora besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom industrin 
och att det finns mycket att göra när det gäller energikartläggningar och struktur av arbetet.  

 

Företagen inom industriområdet har mycket mer spillvärme än man kan ta hand om. Mängden 
spillvärme varierar dock beroende på produktionen (konjunktur, eventuella driftsstopp m.m.). 
Den varierande tillgången gör att det inte är möjligt att använda spillvärme som bas- eller 
spetslast i kommunens fjärrvärmenät. Mest spillvärme finns på sommaren då den behövs som 
minst. Ett annat problem är att spillvärmen är lågvärdig med vattentemperaturer på 40-50 
grader. Spillvärme tas dock omhand i SAPA:s eget nät. Ju mer framgångsrikt detta kan ske 
och ju större besparingarna på uppvärmningen blir desto mer fjärrvärmekapacitet frigörs till 
uppvärmning av t ex villor i kommunen. Hittills har SAPA minskat uppvärmningsbehovet 
från 24 GWh till 16 GWh och man har ambitioner att gå vidare. SAPA Industriservice och 
Finspångs Tekniska Verk har upprättat ett samverkansavtal som möjliggör att SAPA:s 
oljepanna kan nyttjas för spetslast i kommunens fjärrvärmenät. 

 

Mikael har erfarenhet av att fastighetsbolagen har goda möjligheter att göra besparingar i 
fjärrvärmeuppvärmda fastigheter genom ökad avkylning och ett bättre värmeutbyte. Denna 
process kan påskyndas genom införande av flödestaxa där man betalar per m3 
fjärrvärmevatten som nyttjas för värmeuttaget. 

 

SAPA har räknat på en eventuell investering i ett ersättningsaggregat för elproduktion om det 
blir aktuellt med en naturgasledning till Finspång. Att ersätta gasolen med naturgas skulle 
också vara intressant framförallt utifrån ett säkerhetsperspektiv (lagring och transport). Det 
har dock blivit allt glesare mellan besöken från försäljare inom naturgasområdet. 

Närvärmecentral i Rejmyre 
Finspångs Tekniska Verk har informerat Vallonbygden om en studie av en 
närvärmeanläggning med biobränslepannor i Rejmyre. Mycket tyder på att en sådan lösning, 
som bl.a. inbegriper glasbruket, äldreboendet och sex flerfamiljshus, kan räknas hem 
ekonomiskt.  
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Paketering av åtgärder 
Sortering och paketering de åtgärder som bedömts intressanta i värderingen (se Annas 
anteckningar). Per tar fram ett exempel på hur en åtgärd kan presenteras i energiplanen.  

Nästa möte 
Projektgruppsmöte i Linköping fredagen den 5 maj kl. 10.30. Per bokar bil. 

 

 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från mötet i Energiplaneprojektets arbetsgrupp 2006-
05-12 
 

Närvarande: Anna Evander, Kerstin Andersson, Lars Lind och Per Strannelid.  

Rapporter 
Anna har vid ett studiebesök i Göteborg besökt några bostadsområden där man satsat på 
solhus och passiva hus. I Landskrona har man fått KLIMP-bidrag för att stimulera 
byggnationen av passiva hus. Detta kan kanske vara något ta upp i en eventuell KLIMP-
ansökan från Finspångs kommun. 

 

Gunnar Wilsson, som medverkade vid workshop 3, har hört av sig om möjligheten att få 
uppgifter för att han ska kunna vidareutveckla sin idé om solfångarfält i Finspång. Per tar reda 
på vilka uppgifter han behöver och undersöker med Finspångs Tekniska Verk om den 
önskade informationen går att tillhandahålla. 

 

Per konstaterar att trots att ännu en vecka har passerat är inte läxorna från föregående 
arbetsgruppsmöte och projektgruppsmöte gjorda. Bot och bättring utlovas. 

Återkoppling 
Återkopplingen till medborgarpanelen den 30 maj föreslås få följande innehåll: 

• Tillbakablick på tidigare genomförda workshops samt en resumé över vad som hänt 
sedan. 

• Värdering av åtgärder - återkoppling (Per kontaktar Kalle om ett lämpligt 
tillvägagångssätt). Dokumentet kompletteras med en sammanfattning av de åtgärder som 
LCA-bedömts (1-10) och struktureras om så att respektive åtgärd faller in under ”sin” 
huvudrubrik. 

• Presentation av enkäten (Per kontaktar Per om denna punkts placering i programmet). 
• Beskrivning av det fortsatta arbetet. 
• Presentation och diskussion om ett förslag till energiplanstruktur. 
Inbjudan till återkopplingen skickas ut i början av nästa vecka (v 20). Värderingsdokumentet 
bifogas inbjudan. I övrigt uppmanas deltagarna att själva ta kontakt om man önskar mera 
underlagsmaterial. 

Övrigt 
Augusti månad är sannolikt den lämpligaste tidpunkten för utskick av remissupplagan till 
energiplanen. Lasse ställer den tankeväckande frågan kring i vad mån vi i vår energiplan 
säkerställer tillgången på energi... 

Nästa möte 
Bestäms vid återkopplingen den 30 maj. 

 

 

 

Vid pennan/datorn 
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Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från mötet i Energiplaneprojektets arbetsgrupp 2006-
06-19 
 

Närvarande: Anna Evander, Kerstin Andersson, Lars Lind och Per Strannelid.  

KLIMP 
Anna och Per har varit på ett seminarium inför årets KLIMP-ansökan (1 november). Det är 
många saker som måste falla på plats om Finspångs kommun ska kunna lämna en ansökan till 
hösten. Dels måste det finnas ett antal åtgärder/projekt som tidsmässigt är aktuella och dels 
måste extra resurser avsättas för att det ska vara möjligt att sätta samman en ansökan. Per 
undersöker vilka åtgärder som kan vara aktuella (kraftvärme, spillvärme, anslutning av 
områden med direktverkande el, närvärmecentraler, passivhus, biogasdrivna bussar och bilar 
inklusive tankställe, utbyggnad av cykelbanor osv.). Om underlaget är tillräckligt måste 
resursfrågan lösas direkt efter semestern. En tänkbar öppning kan finnas i att 
samarbetskommunerna i Östergötland planerar att tillsätta ännu en energirådgivare på 50 %.  

Behandling av inkomna synpunkter vid återkopplingen 
Värderingsdokumentet 
Åtgärd 1 

I energiplanen delas åtgärderna upp i produktion (bränsle, elproduktion, framtida 
förutsättningar för solfångarfält) och distribution (fortsatt utbyggnad och anslutning). 

 

Åtgärd 2 

Texten i värderingen redigeras till ”kraftvärmeproduktion måste föregås av en grundlig 
teknisk och ekonomisk utredning”. Informationen om att det i Finspång finns kunskap att ta 
fram en turbin med mycket högre verkningsgrad undersöks vidare. 

 

Åtgärd 3 

I värderingen förtydligas att åtgärden inte är beräknad på senaste teknik för dieseldrivna 
bussar. I energiplanen paketeras åtgärden med andra åtgärder som syftar till att beskriva hur 
man stärker förutsättningarna för kollektivtrafiken. Det bör också framgå att de största 
miljövinsterna inom mer kollektivresor kan hämtas hem i de stora pendlingsstråken. 

 

Åtgärd 4 

Texten i värderingsdokumentet förtydligas vad det gäller beräkningsunderlaget. I 
energiplanen bör även ett förbud mot gamla vedpannor övervägas som åtgärd. Per studerar 
vedeldningsriktlinjerna i Motala och diskuterar miljöeffekterna med Anna B.  

 

Åtgärd 5 

Bör framgå i värderingsdokumentet att åtgärden beräknats på medelel. I energiplanen bör 
åtgärden omformuleras till att förnybar energi för uppvärmning ska främjas samt på vilket 
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sätt detta kan ske (energirådgivning, ökad fokus på energifrågor i plan-, bygglovs- och 
tillsynsverksamhet). 

 

Åtgärd 8 

Åtgärden är avsedd för både kommunala och privata fastigheter. 

 

 

Åtgärd 9 

I värderingen bör olika produktionsmetoder vid etanolframställning belysas (t ex vete och 
cellulosaspill). I energiplanen bör åtgärden omformuleras till att kommun- och företagsbilar 
ska drivas med förnybara bränslen. 

 

Åtgärd 11 

De positiva effekterna av åtgärden bör beskrivas tydligare i miljöbedömningen. Åtgärden 
värderas upp med tanke på att det annars finns en risk att vi låser fast oss i avfallsförbränning 
för lång tid framöver. I energiplanen bör solfångarfält vara en av framtida 
uppvärmningsformer för fjärrvärmen som utreds på sikt. Ett utvecklingsprojekt i mindre skala 
kan eventuellt också föreslås. 

 

Åtgärd 15 

Av värderingen bör tydligare framgå att Finspångs kommun inte ska verka för att naturgas 
kommer hit. 

 

Åtgärd 20, 21 och 22 

Frågorna kring energieffektiviseringsriktlinjer och energieffektivitet i Bygg- och 
miljönämnden måste studeras vidare inför åtgärdsformuleringen i energiplanen. 

 

Åtgärd 25 

Åtgärden om utveckling av spårbunden trafik måste preciseras i energiplanen. 

 

Åtgärd 68 

Av värderingen bör framgå att detta är en central/nationell fråga. 

Ytterligare åtgärder 
Vallonbygdens åtgärder för att nå en energibesparing på minst 5 % i fastigheterna bör ingå i 
energiplanen eftersom det sannolikt skapar både delaktighet och stolthet. I energiplanen bör 
också finnas ett antal åtgärder för energieffektiviseringar inom industrin. Vid Annas och Pers 
möte med SAPA Industriservice föreslogs också att fjärrvärmeflödena i flerfamiljshusen bör 
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inventeras och justeras samt att införande av ”flödestaxa” kan stimulera att detta verkligen 
sker. Anna föreslår en åtgärd kring byggnation av passivhus. 

 

Andra tänkbara åtgärder som föreslagits är: 

• Utvinning av fordonsgas på Sjömansängs deponi genom att anskaffa eller hyra en flyttbar 
anläggning. 

• Vallonbygden går med i eNyckeln (Energimyndighetens projekt) för att därigenom få en 
jämförelse för motiv och kunskap om effektivare energianvändning. 

• Montera hastighetsinformerande system i kommunens poolbilar dels för att minska 
miljöpåverkan genom lägre hastigheter och dels som en trafiksäkerhetsåtgärd. 

• Kampanj för ”rätt tryck i däcken”.  
 

Per tar fram eventuella förslag till åtgärder i utkastet till energiplan. 

Att göra 
• Dialog med Louise Trygg Linköpings universitet kring hur hennes erfarenheter och 

förslag till åtgärder inom industrin kan arbetas in i energiplanen. (Per) 
• Avstämning med Tomas Johansson Finspångs Tekniska Verk om åtgärdsförslagen i 

energiplanen samt underlag till eventuell KLIMP-ansökan. (Per) 
• Avstämning med Jan-Åke Jonsson och Kenneth Lorenzby Vallonbygden om 

åtgärdsförslagen i energiplanen samt bolagets planer för utbyte av oljepannor. (Per) 
• Avstämning med Agneta Dagersten Stångåstaden om krav på energieffektivisering vid 

kommunal planering samt erfarenheter av individuell mätning och fakturering i 
flerbostadshus. (Per) 

• Omarbeta värderingsdokumentet utifrån synpunkter vid återkopplingen. (Per) 
• Ta fram ett utkast till energiplan. (Per) 
• Genomläsning och synpunkter på utkastet till energiplan. (Anna, Kerstin och Lasse) 
Nästa möte 
Bestäms efter semestern. Anna har semester v. 25-29, Kerstin v. 26-27+30-32, Lasse v. 27-31 
och Per v. 28-32. 

 

 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Minnesanteckningar från energiplaneprojektets återkoppling i Miljö- och 
utbildningscenter 2006-05-30 
Grupparbetena kring värderingsdokumentet 
Grupp 1 
Åtgärd 1 

Oväntat att det inte blev flera glada gubbar på miljöbitarna. Åtgärdens positiva effekter 
förutsätter flexibilitet i valet av bränsle. I framtiden eventuellt solfångarfält för fjärrvärme, då 
ska man inte ha byggt fast sig i avfallspannan. 

 

Åtgärd 2 

Positivt. 

 

Åtgärd 3 

Kan vara bra att tillägga att åtgärden inte är beräknad på senaste teknik när det gäller utsläpp 
från diesel. Hur ökar man möjligheten för kollektivtrafik? Kollektivtrafik ska vara tillgänglig, 
bekväm och billig. Fler expressbussar är redan på gång. Satsa på långpendlare och 
pendelparkeringar. 

 

Åtgärd 6 

Jätteviktig. 

 

Åtgärd 7 

Bara positivt. 

 

Åtgärd 8 

Både kommunala och privata. 

 

Åtgärd 9 

Bör omformuleras till kommunbilar med förnyelsebara bränslen eller miljöbilar så att man 
inte binder sig till etanol. 

 

Åtgärd 11 

Åtgärden sågas totalt. Varför? Åtgärden har bedömts som ickegenomförbar i dagsläget. 
Solfångarfält kan användas även för fjärrvärmeproduktion. Då faller argumentet om plats för 
solfångarfält nära värmeverket. Energiplanen skrivs om vart femte år. De närmsta fem åren är 
solfångarfält inte aktuellt, men kanske i nästkommande energiplan. I framtiden kan 
solfångarfält användas till fjärrvärme. Förbered redan nu för detta. 
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Åtgärd 15 

Finspångs kommun ska inte verka för att naturgas kommer hit. 

 

Åtgärd 20 

Bra att få hjälp med effektivisering, men det bör inte vara krav på hur effektivt man renoverar. 

 

Åtgärd 21 

Samma som åtgärd 20. 

 

Åtgärd 22 

Samma som för åtgärd 20. 

 

Åtgärd 25 

Det råder skilda åsikter om tågtrafiken. Åtgärden bör utvecklas. 

 

Åtgärd 26 

Onödig? Finns redan (elektroniska informationstavlor). 

 

Åtgärd 27 

Bör ingå i energiplanen. 

Grupp 2 
Åtgärd 1 

Såg inga överraskningar.  

 

Åtgärd 2 

I Finspång finns kunskap för att ta fram en turbin med mycket högre verkningsgrad. 

  

Åtgärd 5 

Bör ingå i åtgärd 57. 

 

Åtgärd 11 
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Om sopförbränningen inte finns i Finspång kanske solfångare kan aktualiseras. 

 

Åtgärd 13 

OK! 

 

Åtgärd 16 

Mycket bra. 

 

Åtgärd 28 

Skulle åkandet öka om folk visste om subventionerna? 

 

Åtgärd 31 

Självklart. 

 

Åtgärd 34 

Självklart. 

 

Åtgärd 44 

OK! 

 

Åtgärd 45 

Hör ej till energiplanen. 

 

Åtgärd 46 

Hör ej till energiplanen. 

 

 

Åtgärd 59 

Hör ej till energiplanen. 

 

Åtgärd 68 

Sker möjligen nationellt. 
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Åtgärd 69 

Finspångs kommun har egen näringslivsavdelning. 

Grupp 3 
Åtgärd 2 

Kraftvärmeproduktion måste föregås av en grundlig teknisk och ekonomisk utredning.  

 

Åtgärd 3 

Miljöbedömningen visar på sämre miljöeffekter än väntat sannolikt beroende på 
beräkningsunderlaget (sämre teknik än dagens dieselbussar). 

 

Åtgärd 4 

Miljöbedömningen baseras bara på att man eldar bättre och inte på att gamla pannor byts ut 
(Annas kommentar)... 

 

Åtgärd 5 

Miljöbedömningen är beräknad på ”medelel”, inte ”marginalel från baslast” (Annas 
kommentar)... 

 

Åtgärd 8 

Måste framgå vilken som är målgruppen när det gäller eventuellt krav på energieffektivisering 
vid bygglovsgivning. 

 

Åtgärd 9 

Miljöbedömningen är beräknad på att etanol framställs från vete (svenska modellen). Om 
etanol produceras från t ex cellulosaspill blir miljöeffekterna bättre (Annas kommentar). En 
satsning på enbart etanoldrivna kommunbilar är inte en optimal åtgärd med tanke på att det 
också finns andra alternativ t ex biobränsle och biodiesel. 

 

Åtgärd 11 

Ska det bli något med solfångare överhuvudtaget bör man satsa på stora system. Om någon 
solfångaråtgärd ska ingå i energiplanen är det alltså åtgärd 11. I miljöbedömningen lyfts 
endast det negativa fram och inte det positiva. Någon notis tas t ex inte till att avfallspannan 
faktiskt har en begränsad livslängd. Solfångarfält förutsätter möjligheter till årstidslagring. 
Detta kan lösas via borrhåll i bergrunden, utsprängt bergrum (Lyckeby, Uppsala) eller 
sjölager (vilket är att föredra). Gunnar utgår från att fjärrvärmeproduktionen uppgår till ca 84 
GWh per år (45% avfall, 45% bio och 10% olja). För att klara hela uppvärmningen från 
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solfångare krävs en total yta på 224 000 kvadratmeter (ca 450x450 meter). Lagringen i 
sjö/vattenmagasin kräver en yta på ca 168 000 kvadratmeter med 10 meters djup. Om halva 
sopförbränningen blir krav krävs ett djup på ca 7-8 meter. Gunnar förespråkar att solfångarna 
placeras flytandes ovanpå sjön med hjälp av ”skumglas” (flyter, starkt, tätt i evighet, tillverkat 
av krossat glas). Skumglaset bör tillverkas i en anläggning på plats (finns ingen kommersiell 
produktion idag). Till att börja med borde en anläggning provas i ett utvecklingsprojekt i 
mindre skala. 

Diskussionen om det fortsatta arbetet med energiplanen 
Målgruppen 
Måste komma överens om till vilken målgrupp energiplanen vänder sig. Politikerna är den 
viktigaste målgruppen. Dels måste man veta att den finns och dels krävs sannolikt att någon 
form av checklista tas fram som kan användas vid behandlig av olika ärenden och inför 
politiska beslut. Husägare som är en annan målgrupp skulle kunna nås genom en omarbetad 
upplaga av energiplanen där just frågorna kring energi och fastigheter lyfts fram. 

Genomförande 
Någon form av finansieringsplan kan bli nödvändig. Man bör börja med de åtgärder som man 
kan spara pengar på. Vi måste också hitta ett sätt som gör att åtgärder som Finspångs 
kommun inte har rådighet över blir genomförda. Hur stimulerar vi t ex näringslivet, 
fastighetsägare och allmänheten? 

Uppföljning 
Uppföljningen bör kopplas till kommunens årliga bokslut och verksamhetsberättelse. 
Uppföljningsarbetet kan samordnas av den föreslagna energigruppen (där även politiker bör 
ingå såsom i näringslivsrådet). Återkommande rapporter till kommunfullmäktige (enligt 
samma modell som tillväxtprogrammet) är en annan form av uppföljning. 

Synpunkter på medverkan i processen 
• Bra nog. 
• Fler borde ha medverkat. Kanske hade någon typ av kommunal arvodering underlättat. 
• Kvällstid och helger bra för en del men sämre för andra.  
• Det är svårt att få anställda inom näringslivet att medverka trots att de skulle kunna delta 

på arbetstid. Detta beror sannolikt på en hög arbetsbelastning och att man prioriterar mera 
konkreta och dagsaktuella verksamhetsfrågor. I det fortsatta arbetet bör ett begränsat antal 
områden konkretiseras och belysas t ex vid frukostmöten. 

• Politikerna bör få ta del av enkätundersökningens resultat. 
 

 

 

Vid pennan/datorn 

Per Strannelid 
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Allmänna mål/ utgångspunkter i energiplanen 

Finspång kännetecknas av hög kompetens/medvetande i energi- och miljöfrågor. 

I Finspång produceras en stor del av el och värme lokalt 

Produktion och konsumtion av  el, värme och drivmedel i Finspång sker med förnybara 
energikällor. 

I Finspång är bebyggelsen energieffektiv. 

En stor andel av det som konsumeras i Finspång t ex mat är närproducerat för att minska 
transporternas miljöpåverkan. 

Finspång befinner sig i en region där kollektivtrafiken är väl utbyggd. 

Finspång kännetecknas av levande lokalsamhällen, delaktighet och engagemang. 

Finspång lever upp till de nationella och regionala miljö- och energimålen. 

 

Mål 

• 2010 producerar Finspångs Tekniska Verk kraftvärme. 
• 2010 är fjärrvärmen utbyggd till ?? %…  
• 2010 ska förbrukningen av elenergi och fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och 

lokaler ha minskat med 30 % jämfört med 2000. 
• 2010 ska kommunernas fysiska planering och samhällsbyggande innehålla strategier för 

hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan bidra till att minska 
bilanvändningen och förbättra förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter. 

• 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för 
hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser ska tas till vara 
och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och 
vindkraft ska främjas. 

• 2010 ska den totala energianvändningen för uppvärmning och teknisk drift av byggnader 
och anläggningar ha minskat med 15 procent jämfört med år 2001. 

• 2010 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen ha minskat med 25 % 
jämfört med 2000. 

• 2010 har antalet resenärer som reser kollektivt ökat med minst 20 % jämfört med 2000. 
• 2007 finns minst ett tankställe för förnybara drivmedel i kommunen. 
• 2006 har Finspångs kommun antagit kommunala riktlinjer för miljö- och energianpassad 

upphandling. 
• 2006 utbildas kommunens personal i miljö- och energianpassad upphandling utifrån 

framtagna riktlinjer. 
• 2007 ställs miljö- och energikrav vid kommunal upphandling. 
• 2010 är transporterna mellan kommunens olika delar samordnade utifrån energi- och 

behovsperspektiv. 
• 2010 körs 30 % av de bilar som används i tjänsten inom kommunal verksamhet och inom 

de större företagen på förnybara drivmedel. 
• 2010 sker småskalig biobränsleeldning i miljögodkända pannor. 
• 2008 finns minst en solfångare i drift vid en större byggnad/lokal. 
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• 2006 finns en väl fungerande energigrupp med företrädare för olika verksamheter och 
organisationer för samordning av åtgärdsprogram, uppföljning och information. 

• 2010 är kommuninvånarna medvetna om hur energianvändningen påverkar 
förutsättningarna att uppnå ett hållbart samhälle samt vilka åtgärder vi kan vidta för att 
minska miljöpåverkan. 

• 2010 har energifrågorna hög prioritet i den lokala skolplanen vilket också visar sig i 
praktisk handling inom skola och förskola. 
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Bilaga 2. Workshops 
 
Minnesanteckningar Workshop 1. 
Uppförda av Melica Lindberg 
 
Workshop ledare: Karl-Henrik Dreborg, Jessica Johansson och Hans Wiklund 
Närvarande: Se separat lista över deltagare i workshop1. 
 
 
Dagordning: 
13.00 Introduktion 
14.00 Kaffe 
14.20 Diskussion om fokusfrågan 
14.45 Idé generering  
16.15 Paus 
16.30 Klustring + eventuella tillägg 
17.15 Röstning 
17.45 Diskussion 
18.15 Avslutning 
18.20 Mat 
 
Tiderna som angavs var preliminära, det viktigaste var att workshopen slutade planenligt. 
 

 

Introduktion 
 
Per hälsade välkomna 
Han berättade att han arbetar med agenda 21 i kommunen och övergripande med hållbar 
utveckling. Energifrågorna har varit centrala i agenda 21. Runt 2001 uppmärksammade 
kommunstyrelsen att Finspång saknade en aktuell energiplan. De har inte haft någon sådan 
sedan 1980-talet. Kommunens tankar om att påbörja arbetet med att ta fram en energiplan och 
forskarnas arbete med detta forskningsprojekt mötes och flöt samman. 
 
Kalle introducerade 
Kalle berättade att han är forskare från fms/FOI och att det är han som kommer att leda 
idégenereringen. 
 
Hans introducerade 
Hans berättade att han kommer från Internationella handelshögskolan i Jönköping. Han är 
intresserad av samrådsförfarande och medborgarmedverkan. Sedan gav Hans en kort 
beskrivning av forskningsprojekt och program. 
 
Hans berättade att lagen om kommunal energiplanering kom efter energikrisen på 70-talet. 
Frågan är mycket aktuell igen exempelvis vid nedläggning av kärnkraft. Det har kommit 
direktiv med nya bestämmelser som införs i miljöbalken. Vidare berättade hans att det finns 
en förordning som beskriver hur Miljöbalken ska brukas. 
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Hans visade en Oh bild över den energiplaneringsprocess som ska prövas i Finnspång. Han 
talade om att Anna ska göra miljöbedömningar/värderingar i processen. Hans frågade 
slutligen deltagarna om de undrar över något men ingen yttrar sig. 
 
Jessica introducerade 
Jessica pressenterade sig och berättade att hon doktorerar i fysisk planering. Jessica pratade 
om begreppet hållbar utveckling. Definitionen som forskargruppen har är hämtad från FN 
konferensen ”Vår gemensamma framtid”. Där riktar man in sig på flera hållbarhetsaspekter. I 
Sverige har man valt att i första hand rikta in sig på miljö då det finns mycket att göra inom 
detta område. Regeringen har beslutat att målet är att lämna över ett samhälle till kommande 
generationer där de flesta miljöproblemen är lösta. Jessica gav en definition av ekologisk 
hållbarhet som är hämtad från Naturvårdsverket. Hon berättade om de 15 nationella 
miljömålen och om hur dessa bryts ner på lokal nivå. Varje år görs en utredning som följer 
upp hur det går med arbetet att miljömålen. Jessica visade på att klimatmålet är ett av de mål 
som det inte går så bra med och det påverkas av hur vi löser energiproblematiken.  
 
Vidare berättade Jessica om energianvändningen och om hur utvecklingen ser ut historiskt 
samt om de träder som finns i omvärlden. Bland annat visade Jessica diagram över hur 
mycket och vilken typ av energi vi importerar och exporterar. Hon visade även diagram över 
Europas energianvändning i förhållande till andra nationer. En medborgare frågande om hur 
står del av EU:s energianvändning som Sverige står för. Diskussion fördes om att Sverige är 
en av de största energiförbrukarna och att detta har att göra med vårt kalla klimat. Övriga 
deltagare inflikade lite frågor rörande energianvändning och de Oh bilder som visades. 
 
Under Jessicas introduktion visade hon många Oh bilder som beskrev definitioner av begrepp, 
förhållanden i arbetet med att nå miljömålen och diagram över energiutvecklingen och 
användningen. 
 
Per berättade om utvecklingen och lokala trender i Finspång 
Per berättade att den lokala arbetsgruppen har funderat, tyckt och tänkt omkring utvecklingen 
i Finspång. I arbetsgruppen ingår förutom Per själv, Kerstin Andersson (Finspångs kommun), 
Anneli Brage (Energirådgivare), Marita Lachan (Finspångstekniska verk) och Bengt 
Svanqvist. 
 
Per talade om att Finnspång har saknat energiplan sedan 80-talet men det har ändå hänt saker 
på energiområdet. Fjärvärmen har byggts ut och planer för utbyggnad finns fram till 2007. 
Även avfallsförbränningsanläggning har byggts. Utöver dessa planer så finns naturgas planer 
som dyker upp som ”guppen i lådan”. Utvecklingen sker också på värmepumpsfronten. I 
början av 80-taletväxte användningen av direktverkande el i Finspång och i dagsläget används 
denna energiform en hel del. Det finns också en mycket småskalig vedeldning och detta sker 
mestadels genom användning av gamla pannor. Användningen av olja minskar. 
Energifrågorna har ej varit centrala vid samhällsplanering i Finspång. Valonbygden, det 
kommunala bostadsbolaget, jobbar med att minska sin energianvändning. 
 
Per berättade att rörande transporter så finns funderingar kring väg 51 trafiksituationen 
kommande utveckling. Diskussioner har förts om möjligheten att restaurera spåret till 
Kimstad så att pendling kan ske med tåg. Man har även pratat om duospårtrafik, det innebär 
att olika typer av spårburen trafik kopplas ihop. Transportverksamheten (bland annat av 
gasol) har bidragit till underhåll av den befintliga järnvägen. Om naturgasledningen kommer 
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kan detta få till följd att användningen av gasol minskar. Påverkar naturgasutbyggnaden 
möjligheten till persontrafik? 
 
Per berättade vidare om att kommunen har olika roller och kan påverka utvecklingen av 
energi och resursanvändning på olika vis. Bland annat har kommunen en roll som 
samhällsplanerare och planerar då sådant som kollektivtrafik. Risken finns att man vid arbetet 
med kollektivtrafiksplanering kommer in i en ond cirkel. Man måste spara och drar in 
busslinjer, servicen minskar, färre åker, man måste dra in flera busslinjer osv. Kommunen kan 
också påverka energi och resursanvändningen genom sin upphandling. 
 
Kalle berättade om arbetssättet 
Kalle berättade om hur workshopen skulle gå till, med momenten strukturerad brainstorm. 
Han visade en Oh bild som beskrev arbetssättet. Detta arbetssätt används vanligen vid 
långsiktig planering. Metoden har använts inom näringslivet. Kalle berättar om Shell som 
använde denna metod med stor framgång. Eriksson och Vattenfall är exempel på andra som 
använt metoden. En medborgare inflikade att metoden även använts tidigt av ett företag i 
Finspång. 
 
Kalle menade att vid workshops arbetet ska deltagarna använda sitt kreativa tänkande och det 
kritiska och analytiska tänkandet får ges plats i annat forum. De två sistnämnda kan störa de 
kreativa idéerna innan de är färdigformulerade. 
 
Under brainstormingen skulle Kalle fråga var och en i tur och ordning om idéer om hur det 
förhåller sig inom energiområdet i Finspång år 2040. Idéerna skulle sedan komprimeras så de 
rymdes på gula postit-lappar. 
 
Önskan framfördes av deltagarna om att ändra placeringen av stolar från mer föreläsningssals 
lik placering till en placering med bord i en halvmåne. Detta var inte en lämplig placering 
enligt forskarna. Meningen var inte att deltagarna skulle sitta och anteckna. Däremot flyttades 
stolarna så de stod i havmåneform. Detta gjorde att deltagarna fick mer kontakt med varandra. 
 
 

Kafferast 
Diskussion om fokusfrågan 
Kalle menade att det är ett rejält steg till 2040 och att tanken är att saker som nu kan anses 
omöjliga på grund av exempelvis andra tekniska system kan vara möjliga 2040! Huvudfrågan 
är att skapa ett samhälle för framtiden. Medborgare inflikade, ”Man pratar hela tiden om att 
Finspång ska växa men det vill man kanske inte om man flyttat hit från storstaden?” och ”Det 
är viktigt att man skapar förutsättningar så att unga vill och kan bo kvar, tex. ett pendeltåg, det 
finns ju inga jobb här…” Medborgarnas kommentarer diskuterades kort. Katarina från 
Finspångstekniska verk undrade ”Vad söker vi med detta arbete, nya källor till energi eller 
nya sätt att använda energi?” Kalle menade att båda frågorna är relevanta för workshopen. Det 
konstaterades att det inte fanns någon kritik mot Kalles föreslagna fokusfråga. Medborgarna 
började bli otåliga och ville börja med lapparna. 
 
Anna från forskargruppen framförde åsikten att det kan finnas olika uppfattningar om vad 
”hållbar” innebär. Jessica menade då att tanken var att vi i workshopen ska fylla begreppet 
hållbar utveckling med vad det betyder för oss här i Finspång. 
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Idégenerering 
Alla deltagare fick möjlighet att tänka fem minuter och fundera över frågeformuleringar som 
Kalle visade på Oh: 
 
Tänk dig att du besöker Finspång år 2040. Då har man kommit en bra bit på väg mot hållbar 
utveckling. 
Hur organiserar man sin vardag med arbete, resor, inköp, fritid mm.? 
Hur fungerar näringslivet… 
Hur används ny teknik…  
…på ett sätt som inte belastar miljön så mycket men ändå ger en bra social och ekonomisk 
utveckling? 
 
Deltagarna småpratade under tiden de tänkte. Därefter genererades idéerna med hjälp av 
brainstorm under ordnade former. En efter en fick delge sina idéer. En del fick hjälp att korta 
ner och formulera sina idéer så de rymdes på lapparna. Fem ”varv” genomfördes bland 
deltagarna och därefter gavs utrymme för tillägg av idéer som inte kommit med. 
 
När idégenereringen var färdig noterade några av deltagarna att det saknades representanter 
från näringslivet. Det påpekades att deras röster inte blivit representerade bland idéerna. Per 
berättade att tre deltagare som just skulle representera näringslivet hade lämnat återbud och 
fått förhinder. Möjligheten finns att dessa kan deltaga i workshop 2. 
 
 
Klustring 
Vid klustringen var det dags att skapa struktur bland idéerna. Kalle föreslog nio rubriker att 
sortera under. 

1. Utbildning och medvetenhet. 
2. Beteende 
3. Strukturnivå infrastruktur, transport. 
4. Teknik och bränslen 
5. Ändra regelverk, ekonomiska incitament och skatter. 
6. Miljöimage i Finspång 
7. Näringslivets inriktning 
8. Närproduktion 
9. Samverkan 

 
Efter sorteringen gavs utrymme för diskussion om huruvida det saknades något bland idéerna. 
Sociala frågor ansågs vara dårligt representerade liksom handel och näringslivsfrågor. 
 
För att hjälpa forskarna vid senare prioritering bland idéer så genomfördes en röstning om 
alternativen. Endast deltagare från Finspång fick rösta. De röstande fick tio gröna och fem 
röda prickar de idéer som de ansåg var bäst fick de märka med gröna prickar och de alternativ 
som de inte tyckte om fick de märka med röda. Man fick sätta en eller flera prickar på samma 
Idé. 
 
Deltagarna hade många åsikter om röstningen. Då alla röstade samtidigt framfördes åsikten 
att man påverkade varandra. Uppfattningen fanns om att det fanns för få gröna prickar, man 
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kunde inte ge alla alternativ man ville en grön prick. Några menade att de förkortade 
versionerna av idéerna som gavs på lapparna medförde att innebörden tolkades olika av dem 
som röstade. På en idé lapp stod texten ”sticka mera” innebörden handlade om att man kunde 
sänka inomhustemperaturen. Idéen fick många röda prickar och misstanken fanns att dess 
innebörd uppfattats fel. Någon framförde åsikten att det inte var lämpligt att bo i Finspång 
över huvudtaget, och att det var lämpligare om alla flyttade söderut där det ej är lika 
energikrävande att bo. Denna radikala åsikt blev inte accepterad av övriga deltagare. 
 
Kalle och Jessica kommer att skriva ner alla idéer som genererades och vilka rubriker dessa 
sorterades under. De kommer även att pressentera resultatet av omröstningen. 
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Resultat av strukturerad brainstorming under workshop 1 
Tabellen visar samtliga idéer som genererades under den strukturerade brainstormingen kring 
fokusfrågan ” Hur lever vi och verkar i Finspång 2040 så att energianvändningen är 
långsiktigt hållbar ekologiskt, ekonomiskt och socialt?”. I tabellen redovisas också resultatet 
av en omröstning där deltagare med anknytning till Finspång fick rösta för och emot 
förslagen. Varje röstande hade tio positiva och fem negativa röster till sitt förfogande. Det var 
tillåtet för varje person att lägga flera röster på samma idé. 
 
 
 
 

Antal röster 
för 

Antal röster 
emot  

Teknik och bränslen 19 7 
Rena (miljövänliga) bränslen – alla fordon 6  
Bara förnyelsebar energi 3  
Isolera mera 2  
Lågenergialternativ dominerar markanden 1  
Bensin och diesel ersatta av miljövänliga bränslen  1  
Energieffektivisering av bostäder och lokaler 1  
Tillvarata industrins spillvärme 1  
Automatisk nedsläckning 1  
Energiintegrerad simhall 1  
Energieffektiv produktion 1  
Effektiv vattenanvändning i hushållen 1 1 
Storskalig billig el i Sverige   
Lämpliga tak till solfångare   
Tillverkar eget väte till bilen   
Miljövänliga fordon i kollektivtrafiken   
Tunnare dimensioner i vattenledningsnätet   
Rätt energikvalitet på rätt plats   
Nyheter och reklam i e-posttidning   
Energi för byggnader -50 %  1 
Elda koskit  5 
   
Ändrade regelverk och ekonomiska incitament 17 7 
6 timmars arbetsdag 5  
Hög miljöprofil omsatt i handling 3  
Energipriser som gynnar sparåtgärder 2  
Energideklarerade varor och tjänster 2  
Skatteväxling till konsumtionsskatt 1  
Förändrat skattesystem som gynnar biobränslen 1  
Energiräkenskaper i budgetarbete och redovisning 1  
Betalar för externa kostnader 1  
Samhällsekonomisk kalkyl vid inköp   
Friare bosättning (färre regler) 1 7 
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 Antal röster 

för 
 

Antal röster 
emot  

Infrastruktur och transporter 15 7 
Starkt decentraliserat samhälle 3  
Pendling till Linköping och Norrköping 80 % tåg 3  
Gratis kollektivtrafik 3 1 
Industrins transporter mest på järnväg 2  
Utbyggd kollektivtrafik regionalt 2  
Större regional arbetsmarknad 1  
Arbete, affärer och bostäder i samma område 1  
Effektiv kommunikation ersätter transporter   
Distansarbete från hemmet   
Bra lokaltrafik   
Hemkörning av varor från stormarknader   
Det finns ekologiska transporter   
Utbildning lokalt   
Samordnade resor via IT  1 
Jobbigt att ha bil  5 
   
Beteende 9 15 
Naturlig motion i vardagen 4  
Ekoboeende 1  
Lågenergiintensiv och nyttig kost 1  
Miljöinsikt ger ändrade konsumtionsvanor 1  
Distansarbete från hemmet   
Energimedvetna val av semesterresor   
Energinobelpris  1 
Sticka mera! (sänkt inomhustemperatur)  4 
Vintern på solkusten 2 10 
   
Närproduktion 9  
Ekologisk och närproducerad mat i skola, dagis och omsorg 3  
Bredare närings- och föreningsliv 2  
Lokalt producerade varor och tjänster 2  
Åk mindre – främja boende på arbetsorten 1  
Prioritera lokalproducerat i kommunal upphandling 1  
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 Antal röster 

för 
 

Antal röster 
emot  

Utbildning och medvetenhet 9  
Energi- och miljöteknik i utbildningen (grundskola - 
högskola) 

3  

Tom Tits – tema Finspång 2  
Energikunskapstävling (för skolungdomar) 2  
Kunskapslyft (för gemene man, tex via arb.platser) 1  
Resurslära i skolan 1  
Övertänkta konsumtionsval   
Livscykelperspektiv   
   
Miljöimage och turism 8  
Ekoturism ger arbetstillfällen i glesbygden 2  
Gynna lokala energiteknikföretag (i självförsörjningen) 2  
Biobränsle för självförsörjning av el och värme 2  
Finspång självförsörjande på el och värme 1  
Finspång i framkanten av hållbarutveckling 1  
Finspång betydande ekoturistort   
   
Näringslivets inriktning 7 9 
Världsledande på miljö- och energiteknik 5  
Ökad konkurrens i energiproduktionen 2  
Oljeborrutrustning tillverkas i Finspång  9 
   
Kretslopp 7 1 
Inga onödiga förpackningar 4  
Det finns inga sopor bara resurser 3  
Ökad sopsortering   
Färre förpacknigsfraktioner   
Alla har tillgång till kompost  1 
   
Samverkan 4 2 
Samverkan mellan företag vid resursåtervinning 2  
Regional samverkan – varor och tjänster 2  
Regionalt samarbete för lokal livsmedelsproduktion 1  
Samverkan mellan kommun och företag vid inköp  2 
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 Antal röster 

för 
 

Antal röster 
emot  

Socialt 2  
Gamla får bo nära hembygden 1  
Fosterhem och handikappinst. viktiga för Finspångs utv. 1  
Nära till skola och barnomsorg   
Arbetscentraler lokalt för IT-pendling   
Tryggt och säkert i Finspång   
   
Den lokala miljön 2 1 
Öppet landskap med hjälp av kor 2 1 
   
Demografi 1 5 
Minskad befolkning (önskan + konstaterande) 1 5 
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Förslag 2004-11-01 
Framtidsbild: Finspång 2040 

 
Finspång håller en hög profil på miljöområdet. Detta omsätts till praktiskt handling i både 
stort och smått, såväl av de enskilda medborgarna som av kommunen och näringslivet. Många 
smarta idéer har genomförts och människor från andra delar av Sverige och övriga världen 
kommer resande för att låta sig inspireras och ta del av de erfarenheter man har skaffat sig i 
Finspång.  
 
Finspång är bland annat världsledande på miljö- och energiteknik. Man har framgångsrikt 
byggt vidare på ortens långa tradition inom energiteknik och materialhantering. 
Materialåtervinning är en lönsam nisch och från att ha varit inriktade främst på återvinning av 
metaller har man vidgat verksamheten även till andra material. Det senaste inom energiteknik 
produceras och testas inom kommunen och de många testanläggningarna gör att Finspångs 
kommun är självförsörjande när det gäller energi för el och värme. Produktionen är mycket 
energieffektiv. Produktionen av el, värme och drivmedel för transporter sker alltid med hjälp 
av förnyelsebara källor.  
 
Även bebyggelsen är väldigt energieffektiv. Nyare byggnader har byggts med långtgående 
krav på energieffektivitet och den äldre bebyggelsen har uppgraderats betydligt vid 
renoveringar. Uppvärmning av bostäder och lokaler står endast för en bråkdel av 
energianvändningen. När det gäller uppvärmning är det istället de många växthusen, både 
mindre hushållsväxthus och större handelsträdgårdar, som står för det största värmebehovet. 
Värmen kommer dels från industrins spillvärme, som distribueras genom fjärrvärmenätet, och 
dels från solfångare.  
 
I möjligaste mån är maten som serveras på kommunens dagis, skolor och äldreboenden 
ekologiskt odlad i Finspång eller i närliggande kommuner. Det finns ett regionalt samarbete 
när det gäller offentliga inköp av bland annat mat. Tack vare att man satsat både på odling och 
på djurhållning finns det ganska mycket lokalt framställd mat att tillgå. Finspångsborna tycker 
att det är viktigt att veta att maten har producerats på ett bra sätt, med tanke på både miljö och 
etik. Det tycker om att se att korna som går och betar lite överallt ser ut att må bra. Extensivt 
bete av bland annat får och nötdjur hjälper också till att hålla landskapet öppet och vackert. 
Menyerna följer årstidernas växlingar.  
 
Den regionala samverkan gäller även för inköp av andra typer av varor och tjänster än mat. 
Den gör det möjligt att ställa långtgående krav på miljöprestanda hos de inköpta produkterna. 
Även här använder man sig i första hand av leverantörer från regionen. Det finns också ett väl 
fungerande samarbete mellan regionens företag.  
 
Den lokala förankringen är viktig. De små lokalsamhällena lever. I den kommunala 
upphandlingen gynnas så långt som möjligt de lokala producenterna och det lokala 
näringslivet är mycket livaktigt även i de små samhällena. Det är nära mellan arbete, service 
och bostäder. Ofta bosätter man sig i närheten av sitt arbete. När det inte är möjligt väljer en 
del att distansarbeta, antingen hemifrån eller från en plats som de hyr på den lokala 
arbetscentralen. Andra pendlar till andra delar av regionen med hjälp av den väl utbyggda och 
billiga kollektivtrafiken. Numera går det pendeltåg till både Norrköping och Linköping. I 
grannskapet förflyttar sig de flesta till fots eller med cykel. Den välfungerande 
kollektivtrafiken binder samman orterna i kommunen och som ett komplement finns även en 
del biltrafik kvar. 
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Arbetsdagen är sex timmar lång och den som vill har tid att pyssla lite hemmavid. 
Trädgårdsodling är mycket populärt och många odlar en hel del av de grönsaker familjen äter 
i sin egen täppa. Det som inte går åt säljs på den lokala marknaden. De mesta hushållsinköpen 
sköts annars via Internet och varorna levereras sedan bekvämt hem till dörren. En del mindre 
inköp görs fortfarande i den lokala matvaruaffären, men de är inte större än att man kan ta 
varorna på cykeln eller i handen. 
 
Att ta hänsyn till miljö och etik när man väljer vad man ska köpa är en självklarhet för de 
flesta. Faktum är att det nästan inte finns kvar några dåliga miljövalprodukter eftersom det 
inte finns någon marknad för dem. Energi- och miljöteknik är sedan länge en uppskattad del 
av undervisningen under hela skoltiden och Finspångsungdomarna håller sig ofta väl framme 
i de årliga energikunskapstävlingarna. Man har också genom åren satsat på ett riktigt 
kunskapslyft för de lite äldre, bland annat genom miljöutbildningar på arbetsplatserna. 
 
Den stora upplevelseparken är ett omtyckt utflyktsmål – särskilt av de skolklasser som får en 
del av sin undervisning här. Delar av anläggningen har hämtat inspiration från det gamla 
anrika Tom Tits Experiment i Södertälje. Här kan man lära sig hur olika saker fungerar och 
göra roliga experiment. En stor avdelning handlar om energi- och miljöteknik. I en annan del 
av parken får man lära sig mer om traktens rika kulturhistoria. Många turister lockas av 
Finspångs vackra natur och möjligheterna till både spännande och avkopplande ekoturism.  
 
Finspång klarar de nationella och regionala miljömålen och är på god väg att leva upp till de 
riktigt långsiktiga målen för hållbar utveckling. Även om Finspång ligger långt fram på miljö- 
och energiområdet så strävar man inte ensamma i motvind. Resten av landet drar åt samma 
håll och det statliga regelverket är gynnsamt.  
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Minnesanteckningar Workshop 2. 
Uppförda av Melica Lindberg 
Workshops ledare: Karl Henrik Dreborg och Jessica Johansson 
Närvarande: Se separat lista över deltagare Workshop 2. 
 
 
Dagordning 
13.00-13.30 Diskussion om framtidsbilden, hur går vi vidare 
13.30-14.00 Introduktion till idégenerering, Globala energimarknader, Ingolf Kiesow 
14.00-14.20 Fokusfråga 
14.20-15.50 Idégenerering 
15.50-16.15 Kaffe/te- paus 
16.15-16.45 Klustring 
16.45-17.15 Röstning 
17.30-18.00 Början till scenarier, diskussion, reflektioner och förslag 
18.00-18.10 Avslutning, nästa workshop 
18.10-19.00 Mat 
 
Tidsangivelserna i dagordningen var ungefärliga. 
 
 
Introduktion 
Kalle hälsade gamla och nya deltagare välkomna till workshopen. Kalle visade en oh. bild 
över energiplaneringsprocessens utformning. Han berättade om det efterarbete som skett efter 
Workshop 1. med formulering av framtidsbild för Finspång. Den här gången var meningen att 
arbetet skulle handla om omvärldsscenarier. Kalle förklarade att två saker skulle avhandlas. 
Först skulle vi titta på den framtagna framtidsbilden och diskutera denna. För det andra skulle 
vi generera idéer till omvärldsscenarier. 
 
Kalles introduktion avslutades med att deltagarna vid workshopen presenterade sig kort. 
 
 
Diskussion om framtidsbilden 
Deltagarna ombads att ge sina synpunkter rörande den framtidsbild som arbetets fram. Kalle 
förklarade att han och Jessica kommer att anteckna de synpunkter som kommer fram och 
beakta dem vid en eventuell revidering av framtidsbilden. 
 
Tyge frågade om det var någon mer en han som hade skrivit ned en egenframtidsbild. Kalle 
berättade att det inte var det. 
 
Tord hade noterat att man har skissat på ett lokalsamhälle och ställde frågan om det hade varit 
möjligt att utforma framtidsbilden på annat sätt? Tyge inflikade att det lokala perspektivet 
hade varit en förutsättning vid idégenereringen. Diskussion fördes om vad som var att föredra 
lokalt eller globalt samhälle? Tord ville lyfta fram pris på energi som en viktig faktor som bör 
beaktas. 
 
Annelie frågade om framtidsbilden är en beskrivning av hur man tror att det kommer bli eller 
hur man önskar? Kalle menade att visionen är en beskrivning av en önskad framtidsbild 
samtidigt som den inte ska vara helt orealistisk. 
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Tord hade reflekterat över att politikerna kommer in sent i energiplaneringsprocessen. Per S. 
förklarade att det finns en tanke med att processen är utformad på det sättet. 
Energiplaneringsarbetet är genom denna utformning, till en början fritt från övriga mål och 
visioner i kommunen och detta medför att det finns större utrymme för fritt tänkande kring 
energilösningar. Politikerna kommer in i processens senare skede med ramar och 
begränsningar. 
 
Åsikten framfördes att samhället måste decentraliseras för att vara hållbart. Tord menade att 
man måste väga in fler aspekter i hållbart, förutom miljö, även ekonomiska och sociala. Man 
måste se till vad som är rimligt ekonomiskt. 
 
En deltagare menade att det i visionen finns det en tro på att tekniken kommer att ha nått 
framsteg till år 2040. Tyge menade att den framtagna framtidsbilden är mer drömmar om 
framtiden en verklighet. 
 
Jessika frågade om den framtagna framtidsbilden är ok? 
 
Tyge framhöll att han inte håller med om innehållet i den framtagna framtidsbilden. 
 
Per S. tycker att framtidsbildens innehåll speglar de idéer som kom fram under föregående 
workshop. Han menade att det kommer att finnas möjlighet att revidera bilden efter 
omvärldsscenarioarbetet. Per S. framhöll att deltagarna vid förra workshopen inte menade att 
Finspång skulle bli en egen liten ö utan kontakt med omvärlden.  
 
Carin menar att man måste ta hänsyn till andra delar av hållbarutveckling. 
 
Kalle berättade att visionen och scenarier rörande omvärldens utveckling ska sättas i relation 
till varandra. Kanske är det för lite ekonomi i visionen? Jessica funderade över om det skulle 
förbättra visionen om man tonar ner det lokala? 
 
En deltagare menade att en önskvärd vision är att samhället består av många öar och att dessa 
sköter sig själva samtidigt som kontakt finns dem emellan och med omvärlden. Som ett 
bondesamhälle i modern tappning. 
 
Per mende att det vid idégenereringen under Workshop 1. även fanns en romantisk social 
tanke. För att bilden av Finspång som en isolerad ö inte ska bli dominerande kanske 
framtidsbilden kan revideras lite. 
 
Marita pekade på att det i den visionen som är framtagen faktiskt finns beskrivningar av 
kommunikationer och kontakt med omvärlden. Carin ansåg också att det framgår av texten att 
det finns större system i omvärlden. 
 
Återigen kom frågan upp om ekonomiska förutsättningar i visionen. Tord framförde tanken 
att en vision inte nödvändigtvis måste rimlighetstestas av andra. 
 
Kalle och Jessica menade att de ska ta till vara på de synpunkter som framkommit och försöka 
göra framtidsbilden mer balanserad. 
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Introduktion till idégenerering 
Kalle berättade att vi nu skulle börja arbetet med scenarier beträffande utvecklingen i 
omvärlden. Vidare talade han om att det finns olika sätt att tänka på framtiden: 
Vad kommer att hända, troligtvis? 
Vad skulle kunna hända? 
Vad vill vi ska hända? 
 
Under detta möte skulle vi inrikta oss på vad som skulle kunna hända. Koncentrationen skulle 
vara på omvärldsfaktorer som är viktiga för Finspång. Deltagarna skulle även värdera dessa 
faktorers säkerhet och osäkerhet. Osäkra faktorer är utvecklingar som kan ta olika vändningar 
och bör därför kombineras olika i olika scenarier. Säkra faktorer bör finnas med i alla 
scenarier. 
 
Kalle beskrev även hur idégenereringen skulle komma att gå till och den därtill följande 
klustring och omröstning. Röstningen ger en indikation om vad församlingen tycker är 
betydelsefullt. 
 
 
Globala energimarknader, Ingolf Kiesow 
Ambassadören och forskaren Ingolf Kiesow belyste den nationella utvecklingen och vad som 
kan komma att påverka energiförhållandena i världen. Han var främst inriktad på 
utvecklingen beträffande olja vilken påverkar utvecklingen av användning av naturgas. Ingolf 
berättade om vad som hänt efter terrordåden den 11 september och hur utvecklingen 
påverkats. USA:s rädsla för ”den farliga halvmånen” har medfört försök att förhindra olika 
rörelse så som al Qaida från att samordna sig. Dessa försök har delvis fått motsatt effekt.  
 
Ingolf Kiesow berättade om oron i Gulfländerna och hur den påverkar oljepriset. Även 
tillväxten och det ökade behovet av olja i länder som Kina, Japan och Indien påverkar 
oljepriset. Det faktum att Saudiarabien pumpar upp olja av sämre kvalitet pekar på att 
kapaciteten är ansträngd. I mellanöstern menar man att det finns behov av högre oljepriser för 
att driva produktionen. Professor Kjell Aleklettes har en tes om att oljan tar slut 2010-2015. 
Samtidigt beräknar IEA att efterfrågan kommer att stiga med 60 % till 2040. 
 
Vidara berättade Ingolf om den infekterade stämningen mellan Kina och USA och att en 
konflikt dem emellan kan komma att påverka energiutvecklingen. 
 
Deltagarna fick veta att det just nu pågår ett arbete inom EU med att skapa en gemensam 
energipolitik. 
 
Tyge frågade Ingolf hur mycket olja man egentligen anse att det finns idag. Tord och Ingolf 
diskuterade att antaganden om hur mycket i tillgänglig olja som är finns kvar är osäkra. Klart 
är i varje fall, menade Ingolf, att det blir svårare och svårare att hitta olja med hög kvalitet.  
 
Vidare diskuterades hur en naturgasledning under Östersjön påverkar användningen av olja 
och andra energiresurser. Ingolf berättade att naturgasen inte räcker lika långt som oljan, vad 
man vet i nuläget 
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Fokusfråga Workshop 2. 
 
Vilka yttre faktorer påverkar Finspångs möjligheter att uppnå ett energisystem i linje 
med hållbar utveckling? 
Hållbart:  
Ekologiskt 
Ekonomiskt 
Socialt 
 
Deltagarna fick en stund att fundera över fokusfrågan och därefter påbörjades 
idégenereringen. Workshop ledaren Kalle gick fyra varv bland deltagarna då dessa fick 
möjlighet at delge sina idéer. (Separat lista finns över de idéer som genererades, klustring och 
omröstning) 
 
 
Klustring 
Efter idégenereringen var det dags att ordna idéerna under olika rubriker, så kallad klustring. 
Kalla föreslog följande rubriker: 
Regionala ekonomiska strukturer 
Svensk energipolitik 
Livsstil och värderingar 
Teknik 
Energi och marknader 
Internationella relationer och makt 
Styrmedel 
Global resursanvändning och miljö 
Växthuseffekten 
Medvetenhet 
Utbildningsnivå 
 
Kalle frågade om någon av deltagarna hade något att invända mot detta förslag på rubriker. 
Ingen av deltagarna yttrade sig och detta tolkades som att rubrikerna accepterades. Kalle 
framhöll på möjligheten att skapa nya rubriker vid behov. 
 
Under diskussion placerades sedan idéer in under rubriker. Idégivaren gavs möjlighet att 
förklara innebörden av den egna idén och var den skulle placeras. Några nya rubriker kom till 
under klustringen. 
 
 
Röstning 
Vid omröstningen fick samtliga deltagare rösta på de idéer som de ansåg var mest 
betydelsefulla.  Deltagarna fick vidare genom röstning bedöma huruvida dessa idéer var säkra 
eller osäkra. Var och en fick tio gröna prickar att fördela över de idéer som ansågs mest 
betydelsefulla. Därefter tilldelades deltagarna tio blåa prickar att fördela på idéer som ansågs 
osäkra. 
 
Kalle berättade hur de skulle komma att arbeta vidare med de idéer som genererats och 
utfallet av röster. De idéer som fått många gröna prickar är viktiga och kommer att finnas med 
vid framtagandet av omvärldsscenarier. De idéer som ansågs säkra kommer att finnas med i 
alla scenarier medan de som ansågs osäkra kommer att kombineras på olika vis för att få fram 
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olika möjliga scenarier. Kalle och Jessica kommer att skriva ihop utkast till scenarier. Dessa 
kommer att skickas ut till workshop deltagarna som ges möjlighet att respondera på förslagen. 
Arbetet kommer att fortsätta Vid Workshop 3. i januari. 
 
Kalle frågade om det var någon som var förvånad över något beträffande omröstningens 
utfall? Det konstaterades att ”Kriget kommer” och liknande idéer är enskilda händelser och 
inte utvecklingar. Denna skillnad kan ha påverkat rösternas utfall. 
 
Frågan ställdes hur man praktiskt går till väga vid skapandet av scenarier. Kalle förklarade att 
man med hjälp av de idéer som genererats kommer att skapa scenarier som beskriver tänkbara 
utvecklingar. Tanken är att man ska skaffa sig en plan som är robust. Detta görs genom att 
visionen kopplas till olika omvärldsscenarier.  
 
 
Avslutning, nästa workshop 
Nästa Workshop 3. kommer att äga rum torsdagen den 27 januari 2005 
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2005-01-19 
Framtidsbild: Finspång 2040 

 
Finspång håller en hög profil på miljöområdet. Detta omsätts till praktiskt handling i både 
stort och smått, såväl av de enskilda medborgarna som av kommunen och näringslivet. Många 
smarta idéer har genomförts och människor från andra delar av Sverige och övriga världen 
kommer resande för att låta sig inspireras och ta del av de erfarenheter man har skaffat sig i 
Finspång.  
 
Finspång är bland annat världsledande på miljö- och energiteknik. Man har framgångsrikt 
byggt vidare på ortens långa tradition inom energiteknik och materialhantering. 
Materialåtervinning är en lönsam nisch och från att ha varit inriktade främst på återvinning av 
metaller har man vidgat verksamheten även till andra material. Det senaste inom energiteknik 
produceras och testas inom kommunen. Produktionen av el och värme är mycket 
energieffektiv sker så långt det är möjligt lokalt. Produktionen av el, värme och drivmedel för 
transporter sker alltid med hjälp av förnyelsebara källor.  
 
Även bebyggelsen är mycket energieffektiv. Nyare byggnader har byggts med långtgående 
krav på energieffektivitet och den äldre bebyggelsen har uppgraderats betydligt vid 
renoveringar. Uppvärmning av bostäder och lokaler står endast för en bråkdel av 
energianvändningen. När det gäller uppvärmning är det istället de många växthusen, både 
mindre hushållsväxthus och större handelsträdgårdar, som står för det största värmebehovet. 
Värmen kommer dels från industrins spillvärme, som distribueras genom fjärrvärmenätet, och 
dels från solfångare.  
 
I möjligaste mån är maten som serveras på kommunens dagis, skolor och äldreboenden 
ekologiskt odlad i Finspång eller i närliggande kommuner. Det finns ett regionalt samarbete 
när det gäller offentliga inköp av bland annat mat. Tack vare att man satsat både på odling och 
på djurhållning finns det ganska mycket lokalt framställd mat att tillgå. Finspångsborna tycker 
att det är viktigt att veta att maten har producerats på ett bra sätt, med tanke på både miljö och 
etik. Det tycker om att se att korna som går och betar lite överallt ser ut att må bra. Extensivt 
bete av bland annat får och nötdjur hjälper också till att hålla landskapet öppet och vackert. 
Menyerna följer årstidernas växlingar.  
 
Den regionala samverkan gäller även för inköp av andra typer av varor och tjänster än mat. 
Den gör det möjligt att ställa långtgående krav på miljöprestanda hos de inköpta produkterna. 
Även här använder man sig i första hand av leverantörer från regionen. Det finns också ett väl 
fungerande samarbete mellan regionens företag.  
 
Den lokala förankringen är viktig. De små lokalsamhällena lever. I den kommunala 
upphandlingen gynnas så långt som möjligt de lokala producenterna och det lokala 
näringslivet är mycket livaktigt även i de små samhällena. Det är nära mellan arbete, service 
och bostäder. Ofta bosätter man sig i närheten av sitt arbete. När det inte är möjligt väljer en 
del att distansarbeta, antingen hemifrån eller från en plats som de hyr på den lokala 
arbetscentralen. Andra pendlar till andra delar av regionen med hjälp av den väl utbyggda och 
billiga kollektivtrafiken. Numera går det pendeltåg till både Norrköping och Linköping. I 
grannskapet förflyttar sig de flesta till fots eller med cykel. Den välfungerande 
kollektivtrafiken binder samman orterna i kommunen och som ett komplement finns även en 
del biltrafik kvar. 
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Arbetsdagen är sex timmar lång och den som vill har tid att pyssla lite hemmavid. 
Trädgårdsodling är mycket populärt och många odlar en hel del av de grönsaker familjen äter 
i sin egen täppa. Det som inte går åt säljs på den lokala marknaden. De mesta hushållsinköpen 
sköts annars via Internet och varorna levereras sedan bekvämt hem till dörren. En del mindre 
inköp görs fortfarande i den lokala matvaruaffären, men de är inte större än att man kan ta 
varorna på cykeln eller i handen. 
 
Att ta hänsyn till miljö och etik när man väljer vad man ska köpa är en självklarhet för de 
flesta. Faktum är att det nästan inte finns kvar några dåliga miljövalprodukter eftersom det 
inte finns någon marknad för dem. Energi- och miljöteknik är sedan länge en uppskattad del 
av undervisningen under hela skoltiden och Finspångsungdomarna håller sig ofta väl framme 
i de årliga energikunskapstävlingarna. Man har också genom åren satsat på ett riktigt 
kunskapslyft för de lite äldre, bland annat genom miljöutbildningar på arbetsplatserna. 
 
Den stora upplevelseparken är ett omtyckt utflyktsmål – särskilt av de skolklasser som får en 
del av sin undervisning här. Delar av anläggningen har hämtat inspiration från det gamla 
anrika Tom Tits Experiment i Södertälje. Här kan man lära sig hur olika saker fungerar och 
göra roliga experiment. En stor avdelning handlar om energi- och miljöteknik. I en annan del 
av parken får man lära sig mer om traktens rika kulturhistoria. Många turister lockas av 
Finspångs vackra natur och möjligheterna till både spännande och avkopplande ekoturism.  
 
Finspång klarar de nationella och regionala miljömålen och är på god väg att leva upp till de 
riktigt långsiktiga målen för hållbar utveckling. Även om Finspång ligger långt fram på miljö- 
och energiområdet så strävar man inte ensamma i motvind. Resten av landet drar åt samma 
håll och det statliga regelverket är gynnsamt.  
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Resultatet av den strukturerade brainstormingen under workshop 2 
Tabellen visar alla de idéer som kom fram under workshop 2 om omvärldsfaktorer som kan 
påverka Finspångs möjligheter att nå ett hållbart energisystem. Tidsperspektivet för 
omvärldsfaktorerna är ca 15-20 år framåt i tiden. Tabellen visar även resultatet av två 
omröstningar där deltagarna fick värdera hur viktiga respektive hur osäkra de ansåg att 
omvärldsfaktorerna var, samt summan av röster på viktig och osäker för varje ovrärldsfaktor. 
 
Omvärldsfaktorer som kan påverka Finspångs 
möjligheter att uppnå ett hållbart energisystem  

Viktigt Osäkert Σ 

    
1. Livsstil och värderingar 17 21 38 
Nya ideal och det goda livet 7 8 15 
Gott liv med mindre resursanvändning 4 7 11 
Ändrad syn på ohämmad el-användning 1 4 5 
Ideologins återkomst 1 2 3 
Stort behov av att träffa andra (arbete, resor mm) 2  2 
Fri rörlighet ett värde 1  1 
Urbanisering eller tvärt om 1  1 
Tendenser till mer vegetarisk kost    
Tendenser till mer animalisk kost    
Konsten vinner över fler video…    
Avskärmning mot världsproblemen    
Filtrerad information (nyheter)    
    
2. Styrmedel 17 18 35 
Stabila styrmedel för effektivare energianvändning 9 8 17 
Miljökostnad inkluderas i transportpris 4 6 10 
Internalisering av miljökostnader 4 4 8 
Hur enskildas resursslöseri hanteras    
    
3. Internationella relationer och maktstrukturer 11 20 31 
Kyotoprotokollet starkt och styrande 8 15 23 
Stärkt FN 1 4 5 
Försvagning av nationell nivå, stärkt reg. + lokal 1 1 2 
Världsekonomins centrum i ostasien 1  1 
Kyotoprotokollet svagt och betydelselöst    
Kriget kommer    
Stor konflikt om resurser skapar omvälvningar i hela 
världen 

   

Terroristhot mot storskalig energiprod.-> småskalig 
energiprod. 

   

Handel med utsläppsrätter -> utflyttning av industri till 
länder med lägre krav 

   

Minskande arbetskraftstillgång, ökat beroende av 
omvärlden 
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Omvärldsfaktorer som kan påverka Finspångs 
möjligheter att uppnå ett hållbart energisystem  

Viktigt Osäkert Σ 

    
3. Svensk energipolitik 14 17 31 
Tänk utanför boxen i energifrågan  4 5 9 
Nationell energiskattepolitik 3 3 6 
Energipolitiken – kärnkraft eller ej 2 3 5 
Naturgas eller ej 1 3 4 
Ökande krav på effektiv energianv. (fr. pol. håll) 3 1 4 
Ändrad syn på ohämmad el-användning 1 2 3 
Ökad energianvändning ger ökad sårbarhet    
Helt marknadsstyrt energisystem eller ej    
Närmare energikällor    
    
4. Teknik 15 12 27 
Genombrott för fusion  4 7 11 
Teknikgenombrott för solceller -> vätgas 6 3 9 
Nya uthålliga energibaser i Europa 1 2 3 
Utveckling av vätgasteknologi 2  2 
Kraftvärme lokalt och globalt 1  1 
Naturgasanvändning, uppvärmningssyst., industrins 
utveckling 

1  1 

Forskning -> energieffektiv metall och pappersindustri    
    
5. Regionalekonomiska strukturer 14 9 23 
Finspång del av den 4:e storstadsregionen 8 7 15 
Kontinuerlig energibevakning på lokal nivå 6 2 8 
Del av storstad påverkar livet och näringslivet i F.    
Hopbyggda nät med Linköping och Norrköping    
Nya tjänsteföretag i återvinningsbranschen    
Oslo-Baltikumlänk påverkar Finspång    
    
    
5. Global resursanvändning och miljö 13 10 23 
Mer fokus på att spara den energi vi har  9 5 14 
Rättvist miljöutrymme 1 3 4 
En obegränsad energitillgång – ej hållbart 1 2 3 
Globalt höjd levnadsstandard hot mot miljön 1  1 
Energianvändning -> oacceptabla miljökonsekv. 1  1 
Konflikter om resurser skapar omvälvningar i världen    
Energitillgången säkrad -> uttömning av resurser, tex 
metaller 

   

En global – lokal balans i resursanvändning    
Ökad användning av GMO löser vissa resursproblem, 
men ekologiska konsekvenser 

   

Avfall för förbränning – minskande, ohållbar? resurs    
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Omvärldsfaktorer som kan påverka Finspångs 
möjligheter att uppnå ett hållbart energisystem  

Viktigt Osäkert Σ 

    
6. Utbildnigsnivå 15 7 22 
Finspångs förmåga att tillvarata kunskap 9 4 13 
Finspångs förmåga att utveckla kunskap 6 1 7 
Höjd utbildningsnivå i Finspång  1 1 
Höjd utbildningsnivå -> ökad globalisering -> bla fred 
och bättre miljö 

 1 1 

    
7. Infrastruktur 10 8 18 
Tillgång till god infrastruktur 9 6 15 
Konstruktivt transporttänkande för framtiden 1 2 3 
IT ersätter en del transporter    
Hopbyggda fjärrvärmenät Linköping-Norköping    
    
8. Svensk demokrati och inrikespolitik 10 7 17 
Kommunikationen politiker – medborgare  10 7 17 
    
9. Energimarknader 14 2 16 
Högre energipriser 7  7 
Lokalisering av billig el 5  5 
Tillräcklig ekonomisk utveckling 1 2 3 
Konkurrensen om energiråvaran ökar 1  1 
Stora delar av energikrävande industrier lämnar 
Europa 

   

    
10. Växthuseffekten 5 6 11 
Klimatfrågan ger restriktioner 4 4 8 
Global uppvärmning accepteras 1 2 3 
Uppvärmning -> vattenkraft    
Världshaven stiger    
    
11. Demografi och migration 2 5 7 
Folkökning i världen -> migration 1 2 3 
HIV-epidemi breder ut sig – ändrad 
befolkningsstruktur 

1 2 3 

Urbanisering eller tvärtom  1 1 
    
12. Medvetenhet 2 2 4 
Utbildning i Nord om konsekvenser av 
råvaruutvinning i tex tredje världen 

1 1 2 

En allvarlig kärnkraftsolycka -> avveckling 1 1 2 
    
13. Finspångs energipolitik 1 1 2 
Finns alternativ till fossil energi i Finspångs industri? 1 1 2 
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 FYRA OMVÄRLDSSCENARIER FÖR FINSPÅNG 
 
Förändringar i två huvuddimensioner 
Baserat på brainstormingen under workshop 2 har vi valt ut två dimensioner där omvärlds-
förändringar har stor betydelse för Finspångs energiplanering. Samtidigt är utvecklingen i 
dessa dimensioner osäker, dvs den kan gå i olika riktningar. Den ena dimensionen har med 
livsstil att göra. I workshopmaterialet finns idén om ett bättre liv, mindre resurskrävande och 
mindre hektiskt liksom mer lokalt förankrat. Detta ingår i Visionen för Finspång, men kom 
också upp som en möjlig utveckling i omvärlden i stort under workshop 2. En sådan om-
världsutveckling skulle underlätta för Finspång att förverkliga denna sida av visionen. En 
motsatt utveckling i omvärlden skulle innebära fortsatt högt tempo, en internationellt orien-
terad livsstil med valmöjligheter och tillgång till resurser som de kanske viktigaste värdena.  
 
Den idé om ett bättre liv som framkommit i idégenereringen, liknar en teori som sociologen 
Dahrendorf har fört fram. Han menar att förankring (geografiskt och socialt) är ett mycket 
viktigt värde för människan vid sidan av det idag mer uppmärksammade valmöjligheter och 
tillgång till resurser. Han menar att i det förindustriella samhället var förankringen mycket 
stark och valmöjligheterna för den enskilde mycket små. Detta var ofta förtryckande. I det 
moderna västerländska samhället har valmöjligheterna och det materiella välståndet ökat 
enormt, medan förankringen (speciellt i storstäderna) minskat kraftigt – kanske för mycket. 
Utvecklingen har inneburit mycket gott, men Dahrendorf menar att välfärd inte bara kan ses 
som tillgång på materiella resurser och valfrihet. Förankringen är lika viktig. Ett visst stöd för 
den uppfattningen ger de postmaterialistiska värderingar och den kritik som under de senaste 
decennierna riktats mot konsumtionssamhället. Den visar i alla fall att betydande grupper inte 
är nöjda med att bara jaga efter högre materiell standard.  
 
För livsstilsdimensionen ser vi två motpoler som utvecklingen i omvärlden kan gå emot: 
Antingen mot en högre värdering av förankring socialt och geografiskt, eller en fortsatt 
prioritering av valmöjligheter, omväxling och konsumtion. Motpolerna ska inte tolkas alltför 
extremt. I förankringsfallet handlar det om att fler människor värdesätter ett lokalt liv med 
mer tid, men fortfarande finns mer internationellt eller materiellt orienterade människor med 
en mer rastlös (och kanske rotlös) livsstil. På samma sätt finns i fallet med omväxling och 
konsumtion en del som föredrar en lokalt förankrad livsstil. De dominerande värderingarna 
kommer ändå att påverka samhället på olika sätt. I fallet med ökad förankring är det troligt att 
t ex en arbetstidsförkortning till 6 tim per dag genomförs, men inte i fallet med ökad konsum-
tion och omväxling. 
 
Den andra dimensionen vi identifierat ur materialet handlar om hur man i Sverige och världen 
i stort väljer att hantera resursproblematiken. Motpolerna är här, å ena sidan ett system där 
marknaden i sort sett ostörd får hantera resursknapphet genom prismekanismen, och å andra 
sidan ett system där det offentliga ingriper betydligt mer i marknaden med ekonomiska 
incitament (skatter, avgifter eller subventioner) och regleringar ( tex utsläppsnormer mm). I 
marknadsalternativet är den dominerande synen att prismekanismen automatiskt styr över 
användningen till nya resursslag när dom vanliga börjar bli knappa och därmed dyra. I regle-
ringsalternativet är den dominerande synen att marknaden har ett alltför kortsiktigt perspektiv 
och inte väger in negativa miljökonsekvenser (externa effekter) i prissättningen. Därför anser 
man i detta fall att t ex omställningen till miljövänligare energislag behöver skyndas på.  
 
Inte heller i denna dimension ska motpolerna tolkas för extremt. Idag finns en blandning av 
marknadsstyrning och statlig reglering och ingen marknad är helt fri från regler. Men vad som 
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avses med marknadslösningen här är att utvecklingen går mot färre ingrepp i marknadens 
prisbildning av resurs- och miljöskäl, medan i det andra fallet går utvecklingen mot ett ökat 
ingrepp i marknaden utifrån ett långsiktigt miljötänkande. Statliga satsningar på forskning och 
utveckling är förenliga med båda alternativen.  
 
I Box 1 sammanfattas de två huvuddimensionerna och i Bild 1 karaktäriseras de fyra scena-
rierna. 
 

Box 1: Två huvuddimensioner för scenarierna 
 

Dimension 1: LIVSSTIL 
 
 Förankring        Omväxling & konsumtion 
 
Dimension 2: POLITIK FÖR RESURSANVÄNDNING 
 
 Ostörd marknad       Statliga ingrepp 
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Förankring 

Omväxling 
och 
konsumtion
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regioner, marknaden 
finner alternativ till 
oljan 

Lugn, lokal livsstil, 
kortare arb tid, starka 
regioner, regl av 
resursanvändning spec 
i produktionen, rättvist 
miljöutrymme 

Internationellt ori 
livsstil, storstads-    
dominans, regl av 
resursanvändning i 
produktion och 
konsumtion 

Internation. 
ori. livstil, 
storstadsdo

minans, 
marknaden 
finner alt. 
till oljan 

1 2 

3 
4 
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 24 

Fyra scenarioskisser 
Nedan beskrivs kortfattat huvuddragen i fyra scenarier.  
 
Scenario 1:  
Utvecklingen har de senaste 15 åren (2005 – 2020) gått mot en alltmer avreglerad marknad 
för utvinning och användning av resurser, även om en del energiskatter på fossila bränslen 
behålls. De dominerande länderna i världsekonomin litar till marknadsmekanismernas 
förmåga att hantera knapphetssituationer och subventionerar därför inte t ex förnyelsebara 
energislag. Genom prishöjningar blir alternativa energislag och tekniker ändå lönsamma. Ett 
synligt exempel på den nya doktrinen är att oljepriserna och naturgaspriserna gått upp kraftigt 
p g a den ökande konkurrensen om oljan. Detta har lett till en ökad utvinning av kol i världen 
och en satsning på renare kolförbränningsteknik. På marginalen har en del satsningar 
(statsstödda) även gjorts (framför allt FOU) på andra alternativa källor och tekniker såsom 
biobränslen och solenergi, för generering av elkraft, vätgas mm. El för uppvärmning minskar i 
Sverige. En del el från kol och kärnkraft importeras. 
 
Det har också skett en värderingsförskjutning mot en mer lugn och lokalt förankrad livsstil 
och stolthet över den egna regionen. I Finspång ökar befolkningen igen efter stagna-
tionsperioden på 80- och 90-talen. Sysselsättningen i kommunen har däremot inte ökat, vilket 
innebär att fler människor arbetspendlar till andra orter. En arbetstidsförkortning till 30 
timmars arbetsvecka genomfördes 2010. Man kan tydligt se att regionerna och till viss del den 
överstatliga nivån (EU) stärkts i förhållande till den nationella nivån. Linköping-Norrköping 
har vind i seglen som den 4:e storstadsregionen och drar med sig andra kommuner i 
Östergötland.  
 
Miljöengagemanget är starkast för lokala och regionala miljöfrågor, där det finns goda förut-
sättningar att komma överens om kraftfulla åtgärder. De globala miljö- och klimatfrågorna är 
svårare att hantera, men i Kyotoprotokollets efterföljd finns ett system med köp- och säljbara 
utsläppsrättigheter för koldioxid. Den totala nivån på utsläppen sänks dock inte i den takt 
många hoppats på, eftersom de flesta länder vill skydda sin industri. En viss dämpning av 
hushållens konsumtion har dock skett p g a arbetstidsförkortningen och den lugnare och 
mindre konsumtionsinriktade livsstilen. 
 
Scenario 2: 
Utvecklingen har de senaste 15 åren gått mot en alltmer reglerad marknad för resursutvinning 
och användning i produktionsledet. De dominerande länderna i världsekonomin är överens 
om att marknaden styrs av alltför kortsiktiga faktorer och att den inte kan hantera externa 
effekter som miljöskador och hälsoeffekter. Dels används marknadskonforma metoder som 
handel med utsläppsrätter, dels direkta ingrepp i existerande marknader genom skatter, avgif-
ter och stöd. Ett exempel är differentierad fordonsbeskattning efter fordonens vikt. Det höga 
oljepriset och osäkerheten kring oljan har ökat stödet för och ekonomin i satsningar på förny-
elsebara energislag – bioenergi som bränsle men också som utgångsvara för vätgasproduk-
tion. Solceller har efter teknikgenombrott börjat användas kommersiellt och det finns en 
optimism kring solenergin som en närmast outtömlig energikälla. Bränslecellstekniken har 
därigenom också fått bättre förutsättningar och används i lokala bussflottor. Det finns också 
vätgasdrivna personbilar men dessa är ännu något dyra och infrastrukturen för tankning är 
inte heltäckande. El för uppvärmning avvecklas gradvis och endast miljömärkt el importeras. 
 
Det har också skett en värderingsförskjutning mot en mer lugn och lokalt förankrad livsstil 
och stolthet över den egna regionen. I Finspång ökar befolkningen igen efter stagna-
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tionsperioden på 80- och 90-talen. Sysselsättningen i kommunen har däremot inte ökat, vilket 
innebär att fler människor arbetspendlar till andra orter. En arbetstidsförkortning till 30 
timmars arbetsvecka genomfördes 2010. Man kan tydligt se att regionerna och till viss del den 
överstatliga nivån (EU) stärkts i förhållande till den nationella nivån. Linköping-Norrköping 
har vind i seglen som den 4:e storstadsregionen och drar med sig andra kommuner i 
Östergötland.  
 
Miljöengagemanget är starkast för lokala och regionala miljöfrågor, där det finns goda förut-
sättningar att komma överens om kraftfulla åtgärder. Bland gräsrötterna är medvetenheten och 
engagemanget för de globala miljö- och klimatproblemen mindre. Politiken är därför mer in-
riktad på att effektivisera energianvändningen i utvinnings- och tillverkningsledet än i kon-
sumtionen. En viss dämpning av konsumtionen har dock skett p g a arbetstidsförkortningen 
och den lugnare och mindre konsumtionsinriktade livsstilen. 
 
Scenario 3: 
Utvecklingen har de senaste 15 åren gått mot en alltmer reglerad marknad för resursutvinning 
och användning i produktionsledet. De dominerande länderna i världsekonomin är överens 
om att marknaden styrs av alltför kortsiktiga faktorer och att den inte kan hantera externa 
effekter som miljöskador och hälsoeffekter. Dels används marknadskonforma metoder som 
handel med utsläppsrätter, dels direkta ingrepp i existerande marknader genom skatter, av-
gifter och stöd. Ett exempel är differentierad fordonsbeskattning efter fordonens vikt. Det 
höga oljepriset och osäkerheten kring oljan har ökat stödet för och ekonomin i satsningar på 
förnyelsebara energislag – bioenergi som bränsle men också som utgångsvara för vätgaspro-
duktion. Solceller har efter teknikgenombrott börjat användas kommersiellt och det finns en 
optimism kring solenergin som en närmast outtömlig energikälla. Bränslecellstekniken har 
därigenom också fått bättre förutsättningar och används i lokala bussflottor. Det finns också 
vätgasdrivna personbilar men dessa är ännu något dyra och infrastrukturen för tankning är 
inte heltäckande. El för uppvärmning fasas ut och endast miljömärkt el importeras. 
 
En mer internationellt inriktad livsstil har utvecklats. Många satsar på självförverkligande 
genom ett utmanande arbete, konsumtion av high-tech varor och upplevelseinriktade resor till 
andra delar av världen. Den lokala förankringen betyder mindre för ganska många människor. 
Man kan säga att de dominerande värdena är omväxling och konsumtion. I Finspång fortsätter 
de senaste årens mönster med befolkningsminskning. Industrin sysselsätter färre, men 
upprätthåller produktionsvolymerna tack vare produktivitetsförbättringar. 
 
Det finns en viss miljömedvetenhet, både i fråga om lokala och globala problem. Därför är 
den politiska regleringen av resursanvändningen både riktad mot effektivisering i produk-
tionsledet och mot t ex hushållens resmönster. I storstadsregioner är det t ex vanligt med 
trängselavgifter och andra åtgärder för att begränsa privatbilismen. 
 
Den nationella nivån har bevarat och även stärkt sin position i förhållande till regionerna. 
Sverige domineras av Stockholmsregionen (eg hela Mälardalen). Övriga regioner har inte alls 
samma dynamiska utveckling. 
 
Scenario 4: 
Utvecklingen har de senaste 15 åren (2005 – 2020) gått mot en alltmer avreglerad marknad 
för utvinning och användning av resurser. De dominerande länderna i världsekonomin litar till 
marknadsmekanismernas förmåga att hantera knapphetssituationer. Genom prishöjningar blir 
t ex alternativa energislag och tekniker lönsamma, trots att flera länder (däribland Sverige) 
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sänker energiskatter för att stödja sin industri. Denna politik motiveras officiellt med den 
rådande marknadsdoktrinen på resursområdet. Så avvecklar t ex Sverige CO2 skatten på 
fossila bränslen utom i transportsektorn. Systemet med köp- och säljbara utsläppsrätter anses 
vara tillräckligt. Den allmänna energiskatten sänks och görs mer enhetlig. Resultatet av 
prisöknar på råolja och naturgas i kombination med sänkta energiskatter har blivit att 
användningen av olja och naturgas visserligen fortsätter att öka men i en betydligt 
långsammare takt. Utvinning av kol i världen har ökat betydligt samtidigt som en satsning på 
renare kolförbränningsteknik fått ner utsläppen. Ny teknik ger även ofarligare avfall från 
kärnkraften och en del länder bygger ut dessa kraftverk. På marginalen har en del satsningar 
(statsstödda) även gjorts (framför allt FOU) på andra alternativa källor och tekniker såsom 
biobränslen och solenergi, för generering av elkraft, vätgas mm. El för uppvärmning dröjer 
kvar i Sverige och el från kol och kärnkraft importeras.  
 
En mer internationellt inriktad livsstil har utvecklats. Många satsar på självförverkligande 
genom ett utmanande arbete, konsumtion av high-tech varor och upplevelseinriktade resor till 
andra delar av världen. Den lokala förankringen betyder mindre för ganska många människor. 
Man kan säga att de dominerande värdena är omväxling och konsumtion. I Finspång fortsätter 
de senaste årens mönster med befolkningsminskning. Industrin sysselsätter färre, men 
upprätthåller produktionsvolymerna tack vare produktivitetsförbättringar. 
 
Den nationella nivån har bevarat och även stärkt sin position i förhållande till regionerna. 
Sverige domineras av Stockholmsregionen (eg hela Mälardalen). Övriga regioner har inte alls 
samma dynamiska utveckling. 
 
De globala miljö- och klimatfrågorna är svårare att hantera, men i Kyotoprotokollets efter-
följd finns ett system med köp- och säljbara utsläppsrättigheter för koldioxid. Den totala nivån 
på utsläppen sänks dock inte i den takt många hoppats på, eftersom de flesta länder vill skyd-
da sin industri. 
 
Det finns växande kritik mot den globala världsordningen från miljöengagerade grupper, som 
menar att det sker en rovdrift med jordens resurser, och i vissa länder (t ex Norge) eller regi-
oner finns en starkare miljöprofil. Men handlingsutrymmet är begränsat för en avvikande 
politik. 
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Tabell 1 Jämförelse av externa scenarier  
 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Livsstil och 
värderingar 

• Lugn och lokal 
• 30 h arbetsvecka 
• Lokala & 

regionala frågor 
viktiga 

• Litet intresse för 
globala frågor 

• Lugn och lokal 
• 30 h arbetsvecka 
• Lokala & 

regionala frågor 
viktiga 

• Litet intresse för 
globala frågor 

• Internationellt 
inriktad 

• Självförverkligande 
(genom arbete, 
resor, konsumtion) 

• Omväxling och 
konsumtion 

•  Viss medvetenhet 
om såväl lokala som 
globala problem 

• Acceptans finns för 
styrning av 
produktion och 
konsumtion 

• Internationellt 
inriktad 

• Självförverkligande 
(genom arbete, 
resor, konsumtion) 

• Omväxling och 
konsumtion  

• Miljöfrågor 
prioriteras inte 

Konsumtion  • Mindre 
konsumtionsinrikt
ad livsstil -> lägre 
energianvändning 

• Mindre 
konsumtionsinrikt
ad livsstil -> lägre 
energianvändning  

• Konsumtionsinriktad 
livsstil, men effektiv 
produktion och 
restriktioner (tex 
höga priser på 
resande) ger lägre 
energianvändning 

• Konsumtionsinriktad 
livsstil -> hög 
energianvändning 

Beslutsnivåer • Starka regioner  
• Starkt EU 
• Svag nationell 

nivå 

• Starka regioner  
• Starkt EU 
• Svag nationell 

nivå 

• Stark nationell nivå 
• Stark Stockholms-

region 
• Övriga regioner 

svaga  
• EU försvagas 

• Stark nationell nivå 
• Stark Stockholms-

region 
• Övriga regioner 

svaga  
• EU försvagas  

Reglering av resurs-
användning 

• Ostörda 
marknads-
mekanismer 

• Offentliga ingrepp 
i ekonomin 
accepteras 

• Offentliga ingrepp i 
ekonomin accepteras 

• Ostörda marknads-
mekanismer 

Europeisk 
energipolitik 

• Frihandel 
prioriteras, ingen 
möjlighet till 
nationell 
protektionism 

• Gynnar naturgas 
på bekostnad av 
kol och olja 

• Styr produktionen 
i mer 
energieffektiv 
riktning, tex 
handel med 
utsläppsrätter 

• Ingen gemensam 
europeisk 
energipolitik 

• Ingen gemensam 
europeisk 
energipolitik 

Nationell 
energipolitik 

• Smärre 
statsstödda 
satsningar på FoU 
kring alternativa 
energikällor och 
tekniker 

• Kraftfulla 
statsstödda 
satsningar på FoU 
och 
demonstrations-
projekt kring ny 
energiteknik 

• Lokala experiment 
stimuleras 

• Styr bort från fossila 
bränslen 

• Stimulerar 
energieffektiv 
produktion och 
konsumtion 

• Sänkta energiskatter 
• Smärre statsstödda 

satsningar på FoU 
kring alternativa 
energikällor och 
tekniker 

Olja • Kraftig prisökning 
• Minskade 

försäljningsvolym
er 

• Kraftig prisökning 
• Minskade 

försäljningsvolym
er 

• Kraftig prisökning 
• Minskade 

försäljningsvolymer 

• Kraftig prisökning 
på råolja, men 
samtidigt sänkta 
skatter 

• Långsamt ökande 
försäljningsvolymer 
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 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Naturgas • Kraftig prisökning 

• Minskade 
försäljningsvolym
er 

• Kraftig prisökning 
som motverkas av 
skattelättnader 

• Ökade 
försäljningsvolym
er 

• Kraftig prisökning 
• Minskade 

försäljningsvolymer 

• Kraftig prisökning, 
men samtidigt 
minskad energiskatt 

• Långsamt ökande 
försäljningsvolymer 

Kol  • Stabila priser 
• Ökade 

försäljningsvolym
er  

• Satsningar på 
renare 
förbränningstekni
k (bla pga handel 
med 
utsläppsrätter) 

• Ökade priser på 
energi från kol bla 
pga skatter och 
handel med 
utsläppsrätter 

• Ökade priser bla pga 
skatter och handel 
med utsläppsrätter 

• Stabila priser 
• Ökade 

försäljningsvolymer  
• Satsningar på renare 

förbränningsteknik 
(bla pga handel med 
utsläppsrätter) 

Kärnkraft  • Under avveckling  • Under avveckling • Under avveckling • Ny teknik ger 
ofarligare avfall 

• Förnyad satsning på 
kärnkraft på många 
håll 

Biobränslen • Smärre 
statsstödda 
satsningar 

• Något lägre priser 
• Något ökade 

volymer 

• Mer 
konkurrenskraftiga 

• Ökade volymer 

• Mer 
konkurrenskraftiga 

• Ökade volymer 
 

• Smärre statsstödda 
satsningar 

• Något lägre priser 
• Något ökade 

volymer 

Solceller • Smärre 
statsstödda 
satsningar 

• Något lägre priser 
• Något ökade 

volymer 

• Teknikgenombrott, 
konkurrenskraftiga 

• Minskade priser 
• Ökar mycket 

• Teknikgenombrott, 
konkurrenskraftiga 

• Minskade priser 
• Ökar mycket 

• Smärre statsstödda 
satsningar 

• Något lägre priser 
• Något ökade 

volymer 

Vindkraft • Ökar lite • Ökar mycket • Ökar mycket • Ökar lite 
Jord-/bergvärme • Ökar mycket • Ökar mycket • Ökar mycket • Ökar lite 
Solfångare • Ökar mycket • Ökar mycket • Ökar mycket • Ökar lite 
Vätgas • Mindre 

statsstödda 
satsningar på FoU 

• Något lägre priser 
• Något ökade 

volymer 

• Vätgas, bla från 
biobränslen och 
solceller 

• Börjar komma 
vätgasdrivna bilar 

• Vätgas, bla från 
biobränslen och 
solceller 

• Börjar komma 
vätgasdrivna bilar 

• Mindre statsstödda 
satsningar på FoU 

• Något lägre priser 
• Något ökade 

volymer 

Bränsleceller • Någon ökning • Börjar få 
genomslag 

• Lokala bussflottor 

• Börjar få genomslag 
• Lokala bussflottor 

• Någon ökning 
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 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Persontransp. • Regionförstoring 

och folkökning 
=> ökad pendling 

• Färre 
internationella 
resor 

• Regionförstoring 
och folkökning => 
ökad pendling 

• Differentierad 
fordonsbeskattning 
efter vikt 

• Börjar komma 
vätgasdrivna bilar 

• Lokala bussflottor 
drivs med 
bränsleceller 

• Färre 
internationella 
resor 

• Korta arbetsresor 
• Differentierad 

fordonsbeskattning 
efter vikt 

• Begränsning av 
biltrafik i städer, tex 
trängselavgifter 

• Börjar komma 
vätgasdrivna bilar 

• Lokala bussflottor 
drivs med 
bränsleceller 

• Fler internationella 
resor 

• Korta arbetsresor 
• Fler internationella 

resor 
• Mer fritidsresor med 

bil (bränslepriser) 

Godstransp.  • Mindre 
konsumtion  
-> färre 
transporter 

• Mindre 
konsumtion -=> 
mindre transporter 

• Lite mer konsumtion 
-> lite mer 
transporter 

• Mer konsumtion  
=> mer transporter 

Uppvärmning • El för 
uppvärmning 
minskar 

• Biobränslen  
• El för 

uppvärmning 
avvecklas 

• Biobränslen  
• El för uppvärmning 

avvecklas 

• El för uppvärmning 
dröjer kvar (svår att 
avveckla) 

El • Ok att köpa el 
från kol och 
kärnkraft på den 
nordiska 
elmarknaden 

• Miljömärkt el • Miljömärkt el • Ok att köpa el från 
kol och kärnkraft på 
den nordiska 
elmarknaden 

Befolkningsutveckling 
i Finspång 

• Ökar sakta • Ökar sakta • Minskar sakta • Minskar sakta 

Industriproduktionen 
i Finspång 

• I stort sett 
oförändrad 
volym, men färre 
anställda 

• I stort sett 
oförändrad volym, 
men färre anställda 

• I stort sett 
oförändrad volym, 
men färre anställda 

• I stort sett 
oförändrad volym, 
men färre anställda 

Personresor • Mer arbetspend-
ling till andra 
orter (fler och 
längre) 

• Mer arbetspend-
ling till andra orter 

• Ungefär oförändrad 
volym på 
arbetspendlingen 

Ungefär oförändrad 
volym på 
arbetspendlingen 
Ökande fritidsresor 
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Resultat av SWOT-analyser under workshop 3 
Grupp 1 – Scenario 1 

Styrkor 
• Finns fjärrvärmenät (i tätorten) 
• Goda möjligheter att utvinna bergvärme (bra i glesbyggd och mindre orter) 
• Finns lämpliga sjöar nära bebyggelsen att bygga varmvattentankar i (för att lagra 

solvärme från solfångare) 
• Gott om fri yta nära fjärrvärmeverk och bebyggelse 
• Fin natur (som kan locka turister som ger arbetstillfällen) 
• Kunskap finns om hur el kan genereras ur värme 
• Gott om bostäder (om inflyttningen skulle öka finns det lediga lägenheter och billiga 

hus) 
• Gott om skog (till biobränsle) 
• Kreativa och flexibla invånare 
• Fjärrvärmeverket och fjärrvärmenätet ägs av kommunen 

Svagheter 
• Överskott på bostäder 
• Många bostäder är dåligt isolerade (byggda före 1970) 
• Gles bebyggelse 
• Bruksmentalitet 
• Kommunen har sålt elnätet 
• Energiintensiv industri 
• Stor pendling 
• Högavlönade bor någon annan stans 

Möjligheter 
• Alternativa energikällor 
• Turism  

Hot 
• Avreglerad marknad + knappa resurser ger dyr energi 
• Utflyttning 
• Avveckling av kärnkraft ger dyr energi 
• Yrkeslivet kräver specialisering vilket ger minskad flexibilitet 
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Grupp 2 – Scenario 2  

Styrkor 
• Dyrare olja – Finspång är relativt oberoende av olja (utom för transporter) 
• Offentlig reglering – hög kompetens vad gäller alternativ energiproduktion 
• Solfångare ökar – finns en tradition av solfångarteknik 
• Kärnkraftavveckling – Finspång har ersättnings- och avvecklingsteknik 

Svagheter 
• Starka regioner – begränsade transporter till och från Finspång 
• Solceller – Finspång saknar kompetens 

Möjligheter 
• Lugn och lokal livsstil – Finspång kan erbjuda konkurrenskraftigt, näringslivet är 

tillräckligt starkt 
• Mindre konsumtion – fler gröna vågare söker sig till Finspång 
• Naturgas gynnas – lägre energipris i Finspång 
• Starka regioner 
• FoU-satsningar på ny energiteknik – Finspång har bra kompetens 
• Gynnar naturgas – mycket positivt för Gränges 
• Alternativa drivmedel – gynnsamt för Finspång som är beroende av vägtransporter 
• Biobränsle ökar – ev. brist kan ge ökad försäljningsvinst på virke 

Hot 
- 
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Grupp 3 – Scenario 3 

Styrkor 
• Ledande på energi- och miljöteknik 
• Internationell industri 
• Gott om skog? 

Svagheter 
• Dåligt utvecklat samarbete 

Möjligheter 
• Politik som styr bort från fossila bränslen 
• Ökade kolpriser 
• Ökade naturgaspriser 
• Ökad vindkraft 
• EU försvagas 
• El för uppvärmning avvecklas 
• Trängselavgifter 
• Bränslecellsdrivna bussar 

Hot 
• Svag lokal förankring 
• Svag regional utveckling 
• Ingen gemensam europeisk energipolitik 
• Korta arbetsresor 
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Grupp 4 – Scenario 4 

Styrkor 
• Väl utbyggd fjärrvärme  
• Hög kompetens inom industrin  

Svagheter 
• Stora internationella och flytbara industrier 
• Kollektivtrafik i hela kommunen saknas 
• Dyrare resor inom kommunen saknas 

Möjligheter 
• Närhet till Stockholm 
• El/energiintensiv industri 
• Kärnkraft ger nya jobb 
• Fin natur lockar hit turister 

Hot 
• Ökade utsläpp ett hot mot sjöar och skog (ökad kolanvändning) 
• Minskat engagemang och ansvarstagande för de gemensamma värdena 
• Ingen gemensam europeisk energipolitik 
• Miljöfrågor prioriteras ej 
• Internationalisering skapar avfolkning och minskad gemenskap 
• Stark Stockholmsregion 
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Åtgärdsförslag från scenariogrupperna 
Antal röster inom gruppen i parentes. 
Scenario 1 
Åtgärdsförslag 
Solfångarfält för fjärrvärme 4-5 månader om året (7) 
Tillvarata industriell spillvärme i fjärrvärmenätet (4) 
Miljörutiner vid offentliga inköp (3) 
Energieffektivisering vid renoveringar och nybyggnation (3) 
Skapa ett pedagogiskt centrum (3) 
Bilpool med små och fossilfria bilar (2) 
Skapa en ekoturismanläggning vid en stor sjö (tex Tisnaren eller Ormlången), 
utveckla ekoturism i de norra kommundelarna, upplevelsepark (som Tom Tits) (2) 
Mer miljöprofil i skolan (2) 
Lobba för återköp av elnätet och bilda ett lokalt el- och energibolag (2) 
Mer lokal upphandling (1) 
Skapa incitament för industriell ekologi (återvinningssystem inom industri – 
samarbete mellan företag) (1) 
Cykla mera! (1) 
Bättre underhåll och utveckling av cykelvägsystemet (1) 
Gratis bussar i kommunen (1) 
Satsa på mattematik och fysik i skolan (1) 
X antal exceptionellt goda vegetariska skolmåltider/månad (1) 
Skarpare regler för energieffektivitet i byggnadsnämnden (1) 
Lobba för järnväg till Linköping 
Verka för att externa kostnader ska internaliseras (tex via skatter) 
Informationskampanj mot allmänheten: ställ krav på lokalproducerat; vikten av att 
göra sina inköp i den lokala butiken 
 
 



Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång. Bilaga 2.  2006-11-30 
 

 35

Scenario 2 
Åtgärdsförslag 
Varmvatten 
Samarbete med universitet och högskola för kunskapsuppbyggna, mm (4) 
Individuell mätning och fakturering i fler bostadshus (3) 
Energisnåla vattenarmaturen (snålspolande, annat?) 
Transporter 
Subventioner av kollektivtrafik (2) 
 
Verka för etablering av tankställen för alternativa drivmedel (etanol, biogas, vätgas) 
(2) 
Kommun- och företagsbilar med alternativa drivmedel (1) 
Gå-till-skolan-satsning (kombinera med friskvårdsprogram) (1) 
Fler cykel- och gångvägar, översyn av var de behövs (1) 
Naturgas för att slippa transport av drivmedel 
Upprustning av vägnätet (hastighetshöjning!) 
Synliggöra kollektivtrafiken (tex elektroniska tavlor) 
Inventera pendlingsbehov och –tillgång. Satsa på kollektivtrafik där det finns 
potential 
Bilpooler (satsa på de som ännu ej är bilburna!) 
Visa folk vad bilen kostar 
Värme i bostäder och lokaler 
Utbyggd fjärrvärme, 100 % anslutning i tätort (4) 
Kraftvärme (4) 
Ökade krav på energisnåla hus vid nybyggnation (jfr nollenergihus) (2) 
Närvärme i mindre samhällen (1) 
Allmän effektivisering i befintlig bebyggelse (1) 
Vedeldningsriktlinjer, även för gamla pannor 
Främja pelletspannor för övrig uppvärmning (undvik elberoende värmepumpar) 
El  
Byt gatlyktor till lågenergiteknik 
Godstransporter 
Renovera spår i regionen, för person och godstransport (3) 
Upprustning av vägnätet (hastighetshöjning!) 
Ecodriving (utbilda egen personal) 
Upphandling 
Vid kommunens upphandlingar ska alltid energiförbrukning finnas i 
kravspecifikationen (4) 
Näringsliv 
Identifiera spillvärme som kan tas tillvara (1) 
Uppmuntra/tillåta hemarbete i kommunen (1) 
Internt arbete i kommunen och energirådgivning till den egna verksamheten (1) 
Morötter i form av utmärkelser till effektivisering 
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Scenario 3 
Åtgärdsförslag 
Energigrupp (kommun, näringsliv, skola), bla för information och uppföljning, 
men även aktiv i implementering av åtgärder i planen (4) 
Individuell mätning av energianvändning i hyreshus (3) 
Åtgärdsprogram tillsammans med fastighetsägare och industri för 
energieffektivisering (3) 
Ökat antal tankställen för förnybara fordonsbränslen (3) 
Energi- och miljöfrågor i undervisningen (via styrdokument) (3) 
Gratis kollektivtrafik (2) 
Stimulera innovatörer (stödja och tillvarata idéer; utveckla samarbete med 
universitet) (2) 
Starta bilpooler och främja samåkning (p-platser, bokningssystem) 
Stimulera samverkan i energifrågor (på olika nivåer) (1) 
Öka delaktigheten i tex energifrågor (1) 
Öka fokus på energifrågor i tillsynsverksamheten (1) 
Lokala värmecentraler → biobränsle + spillvärme 
Använd spillvärme i fjärrvärmenätet 
Undersök möjlighet till samordning av transporter 
Samordna inköp av miljöbilar (företag och kommun) 
Ny teknik för kollektivtrafik (flexibilitet, bränslen) 
Lokal upphandling främjas 
P-avgifter i kommunen 
Kraftvärme (i samarbete med fjärrvärme) 
Undersök möjligheter till nybyggnad av småskalig vattenkraft (gamla dammar, ”fri 
flödeskraft”)  
Utbilda lärare i energifrågor 
Utöka fjärrvärmen 
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Scenario 4 
Åtgärdsförslag 
Underlätta nyetablering av företag, tex kunskapsföretag (3) 
Bygg ut den spårbundna trafiken (3) 
Skapa mötesplatser (Grytgölsmodellen) (3) 
Ökad delaktighet i samhället (2) 
Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad (2) 
Satsa på kompetensutveckling/-försörjning tex via utbildningssektorn (1) 
Kombinera bil- och kollektivtrafik, tex genom pendelparkeringar 
Satsa på lokala underleverantörer och entreprenörer (1) 
Bredda det lokala utbildningsutbudet 
Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad 
Nysatsning på folkbildning 
Effektivisera energianvändningen 
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Antaganden i Nu&Noll 
”Nuläge” motsvarar 2002. Nollalternativen motsvarar 2020 vid olika antaganden om 
omvärlsutveckling. 
 
Nedan följer en tolkning av hur omvärldsutvecklingen i de fyra olika externa scenarierna 
(Sc-1 – Sc-4) påverkar befolkningsmängd, resande, bränslen och energianvändning i Finspång 
i de fyra olika nollalternativen (Noll-1 - Noll-4). 
 
Befolkning 
År 2004 minskade Finspångs befolkning 0,2%. Med samma takt är prognosen för perioden 
2004-2014 är en minskning med 4% (Befolkningsprognos för Finspång, Statistikon AB, 
2004). 
 
Befolkningen antas öka med 10% i Noll-1 och Noll-2, respektive minska 10% i Noll-3 och 
Noll-4 (dvs 110% resp 90% rel Nuläge).  
 
Antagandet förklaras av att Sc-1 och Sc-2 beskriver en omvärldsutveckling där en lugn livsstil 
med social och geografisk förankring värderas högt. Det blir då mer attraktivt bo kvar i och 
även flytta till Finspång, därav befolkningsökningen. Prioritering av valmöjligheter, 
omväxling och konsumtion i Sc-3 och Sc-4 gör istället att de senaste årens mönster med 
befolkningsminskning fortsätter i ökande takt. 
 
 
Persontransporter (bil och buss) 
Bil och buss tillgodoser tillsammans det totala behovet av persontransporter, räknat som 
personkm (pkm) (cykel och fot ej inkluderat). För vart och ett av Nollalternativen görs 
antaganden om en procentuell förändring av transportbehovet per person jmf med Nuläge, 
beroende på livsstil, var man arbetar och ekonomiskt konsumtionsutrymme. Det totala 
behovet av persontransporter i Finspång beräknas sedan genom att multiplicera 
transportbehovet per person med befolkningsmängden. Dessutom görs antaganden om hur 
persontransporterna fördelas mellan bil och buss. 
  
Jag antar i medeltal1,6 resande per bil, och 22 resande per buss, baserat Vägverkets rapport 
Emissionsjämförelser mellan buss och bil (Vägverket, 2001:51).  
 
Regionförstoring gör att fler arbetspendlar till andra orter i Noll-1 och Noll-2, vilket ökar 
behovet av persontransporter. Ökningen dämpas av höga bränslepriser, minskat 
konsumtionsutrymme och lugn livsstil, vilket ger färre resor på fritiden, och dessutom större 
andel resor med buss i både Noll-1 och Noll-2 än i Nuläge. Bättre kollektivtrafik i Noll-2 ger 
ännu större andel resor med buss. 
 
Arbetsresornas längd i Noll-3 och Noll-4 är oförändrade jmf m Nuläge. Resandet dämpas av 
höga bränslepriser i Noll-3, men detta motverkas av omväxlande livsstil. Höga bränslepriser 
och bättre kollektivtrafik i Noll-3 ger större andel resor med buss. I Noll-4 dämpas ökningen 
av oljepriserna genom enerigskattesänkningar, vilket medger ökat fritidsresande och större 
andel persontransporter med bil.  
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Tabell 1 Transportbehov per person rel Nuläge (%). Effekt av befolkningsökning/minskning 

tillkommer. Fördelning bil/buss. 

Nuläge Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4
Persontransporter (bil+buss) rel Nuläge (%) 100 125 125 100 115

varav andel bil (%) 70 60 50 50 80
varav andel buss (%) 30 40 50 50 20

 
Fördelningen mellan olika typer av bilar och bussar är en följd av allmän teknikutveckling 
och pris på bränslen. Priset styrs av det faktiska marknadspriset, skatter och subventioner. 
Etanol är det icke-fossila bränsle som får i särklass störst genomslag, som en följd av den 
utveckling som pågår idag (se tex NyTeknik nr 38, 2005). För personbilar bortser vi från 
mindre vanliga fordonstyper (vätgas, el, hybrid), då de antas ha för litet genomslag för att ha 
betydelse fram till 2020. På samma sätt bortser vi från vätgasbussar. Biogas utesluts efter 
diskussioner i projektgruppen, då vi kom fram till att biogasproduktion inte är troligt i 
Finspång i ngt Nollalternativ. 
  
Tabell 2 Fördelning fordonstyper, personbilar. 

 
Nuläge 

Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

andel bensin av total (%) 95 70 50 40 80 
andel diesel av total (%) 5 10 15 10 20 
andel etanol av total (%) 0 20 35 50 0 
 
Tabell 3 Fördelning fordonstyper, bussar. 

 
Nuläge 

Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

andel diesel av total (%) 100 85 50 50 100 
andel etanol av total (%) 0 15 20 50 0 
andel naturgas av total (%) 0 0 30 0 0 
 
Råoljepriserna ökar i samtliga Nollalternativ, vilket leder till minskad användning av 
petroleumbaserade bränslen. Andelen dieselfordon ökar, då dessa är effektivare och 
teknikutveckling har lett till renare förbränning. Andelen icke-fossila bränslen (etanol) är 
högst i Noll-2 och Noll-3 t f av offentlig reglering (stadsstöd till alternativbränslen, skatter på 
fosila bränslen). Naturgas får stor betydelse i Noll-2 tf av skattelättnader. Prisökningen på 
råolja dämpas i Noll-4 av sänkta energiskatter, varför alternativa bränslen inte får ngt 
genomslag. 
 
Godstransporter, lastbil 
Godstransporterna minskar i Noll-1 och Noll-2 tf av minskade produktionsvolymer i industrin 
i Finspång och minskad konsumtion, medan de ökar i Noll-3 och Noll-4 tf av bibehållen 
produktionsvolym och ökad konsumtion. Skattelättnader för fossila bränslen i Noll-4 gör att 
de tillåts öka mer än i Noll-3. Fordonstyper enl samma motiveringar som för bilar och bussar. 
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Tabell 4 Transporter, tung lastbil 

 
Nuläge 

Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

km lastbil totalt rel Nuläge (%)  80 80 110 130 
andel diesel av total (%) 100 85 80 50 100 
andel etanol av total (%) 0 15 20 50 0 
 
Naturgas 
Naturgas antas finnas tillgängligt endast i Noll-2. I detta Nollalaternativ används naturgas dels 
för bussdrift (se nedan), samt som ersättning för gasol i industrin. 
 
Fjärrvärme 
Mixen av bränslen i Nuläge motsvarar 2002, då  avfallpannan ännu inte tagits i bruk. I 
Nollalternativen ingår avfallsförbränning i den omfattning som planeras gälla då 
verksamheten är fullt utbyggd. Samma bränslemix antas gälla i samtliga Nollalternativ. 
 
Tabell 5 Bränslemix i fjärrvärme i Nuläge och Nollalternativ. 

Energitillförsel Nuläge (2002) enl KOMENBAL-02 
[MWh] resp. (%) 

Nollalternativen (%) 

Eo1 28193 (27%) 10 
gasol 9109 (9%) 0 
träbränsle 59519 (57%) 45 
värmepumpar 7280 (7%) 0 
avfall 0 (0%) 45 
 
Avfallsförbränning 
I LCA inkluderar man systemeffekten av avfallsförbränning, dvs man tar hänsyn till vad som 
skulle hända med avfallet om det inte eldades i den anläggning man räknar på. I detta projekt 
ser jag tre möjliga scenarier för vad som skulle hända med avfallet om det inte eldades i 
Finspång: 
 

1. Om man antar viss överkapacitet av förbränning i Sverige och ökad handel med avfall 
(vilket man båda ser tendernser till idag), innebär det att marginella ökningar av 
avfallsförbränning i Sverige kan leda till minskad deponering av samma mängd avfall 
(MJ) ngn stans i Europa. 

2. Om man antar att deponering av brännbart upphör i Sverige, att återvinningen är väl 
utbyggd, och att handel med avfall är begränsad (motsvarar Sveriges policy), kan 
effekten av marginell ökning av avfallsförbränning bli att: 

a. Återvinning i Sverige minskar i motsvarande grad. 
b. Ngn annan förbränningsanläggning byter bränsle från avfall till samma mängd 

(MJ) biobränsle. Detta scenario behandlar avfall som en begränsad resurs i 
Sverige, och att denna resurs inte kan öka gnm att man importerar avfall eller 
minskar återvinningen.   

 
Ngt slags kombinerad ekonomisk/policy modell skulle krävas för att komma fram till väl 
underbyggda antaganden. 
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För Alt 2b gäller att mängden avfallsförbränningen inte ökar totalt sett, men att 
biobränsleförbränningen ökar. Antag för enkelhets skull samma verkningsgrad i Finspång och 
”ngn annanstans”, samt samma alfavärde i biobränsle- och avfallseldade kvv. I kvv blir då 
elutbytet oförändrat när man byter från avfall till biobränsle. 
 
Uppvärmning 
Antaganden görs om behovet av uppvärmning, samt fördelning mellan olika värmekällor.  
 
Förbrukningen av fjärrvärme i de olika sektorerna antas vara densamma i Nollalternativen 
som i Nuläge. Fjärrvärme subtraheras från det totala värmebehovet i respektive sektor, 
varefter resterande värmebehov fördelas mellan övriga värmekällor. Värmekällorna antas vara 
ngt olika i olika sektorer, vilket framgår av tabellen nedan. 
 
Minskad uppvärmning (per person och sektor) antas i Noll-1, Noll-2 och Noll-3, som en följd 
av ökande bränslepriser (vilket stimulerar sparande och effektiviseringar). I Noll-2 och Noll-3 
görs dessutom extra stadsstödda satsningar på energieffektiv teknik, varför besparingarna är 
större i dessa två Nollalternativ. Starkare statlig reglering av konsumtion i Noll-3 ger 
ytterligare något lägre värmeförbrukning.  I Noll-4 däremot fortsätter energianvändningen att 
öka tf av sänkta energiskatter.  
Tabell 6 Behov av uppvärmning rel Nuläge (%). Effekt av befolkningsökning/minskning 

tillkommer. 

 Nuläge Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 
Behov (per person), rel Nuläge (%) 100 95 85 80 110 
 
Tabell 7 Fördelning mellan olika värmekällor (resterande, efter att fjärrvärme räknats bort).  

 Nuläge Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 
Småhus      

varav el, värmepump (%) 0 11 14 12 21 
varav el, direkt (%) 34* 23 3 3 32 
varav panna, träbr (%) 44 45 67 67 31 
varav panna, olja (%) 22 9 0 0 16 
varav solfångare (%) 0 11 17 18 0 

Flerbostadshus, Offentl, Övr (privat verks)      
varav el, värmepump (%) 0 15 14 13 32 
varav panna, träbr (%) 0 59 69 69 45 
varav panna, olja (%) 100 12 0 0 23 
varav solfångare (%) 0 15 17 19 0 

Jordbruk      
varav panna, träbr (%) 0 83 100 100 78 
varav panna, olja (%) 100 17 0 0 22 

* direktverkande el och el till värmepumpar 
 
Hänsyn tas till olika verkningsgrader då behovet av insatt bränsle/el beräknas. Värmebehov 
som tillgodoses med värmepump antas kräva insats av 1/3 el, oljepanna har verkningsgrad 
0,91 (IVL rapport B1334B-2), träbränslepanna har verkningsgrad 0,8 (IVL rapport B1334B-
2). 
 
Vid uppvärmning med småskalig biobränsle antas i Nuläge att 5% eldar i miljögodkända 
pannor. I Nollalternativen antas att dagens kapacitet av gamla pannor finns kvar, men att all 
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kapacitetsökning sker med miljögodkända pannor. (I ngt fall minskar behovet jmf m Nuläge, 
då sker all uppvärmning med enbart gamla pannor). 
 
Elanvändning och -produktion 
Antaganden görs om användning av el (ej uppvärmning). Samma procentuella förändring 
antas, mkt förenklat, ske i alla sektorer. 
 
Minskad elanvändning (per person och sektor) antas i Noll-1, Noll-2 och Noll-3, som en följd 
av ökande bränsle priser (vilket stimulerar sparande och effektiviseringar). I Noll-2 och Noll-
3 görs dessutom extra stadsstödda satsningar på energieffektiv teknik, varför besparingarna är 
större i dessa två Nollalternativ. Starkare statlig reglering av konsumtion i Noll-3 ger 
ytterligare något lägre elförbrukning. Potentialen för elbesparingar har bedömts vara större än 
för värme. Utbyggd kärnkraft och sänkta energiskatter i Noll-4 medger ökad elanvändning.  
Tabell 8 Elanvänding rel Nuläge (%). Effekt av befolkningsökning/minskning tillkommer. 

 Nuläge Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 
Behov (per person), rel Nuläge (%) 100 90 80 75 120 
 
Antaganden görs om sammansättningen på svensk sk medelel. Nuläge har beräknats utifrån 
SCB statistik. Som jämförelse finns data för 1999 på lämpligt LCA format från IVL rapport 
1334B-2. 
 
Tabell 9 Svensk medelel. 

 1999 (IVL) Nuläge (SCB) Noll 1 Noll 2 Noll 3 Noll 4 
El från % av tot % av tot % av tot% av tot % av tot % av tot 
vattenkraft 48,2 45,8 50,0 58,3 43,8 38,9 
kärnkraft 44,3 45,7 30,7 8,3 18,8 44,4 
vindkraft 0,2 0,4 3,6 8,3 6,3 2,8 
kraftvärme, olja 1,3 2,4 3,0 0 0 5,1 
kraftvärme, kol 2,4 2,3 5,0 0 0 4,0 
kraftvärme, naturgas 0,5 0,5 1,0 5,0 0 1,0 
kraftvärme, biobränsle 2,8 2,0 3,0 10,0 23,0 2,0 
oljekondens 0,2 0,7 0 0 0 0 
kolkondens 0 0 0 0 0 0 
kraftvärme, gasol 0 0 0 0 0 0 
kraftvärme, avfall 0 0,3 2,3 1,8 1,8 1,8 
solceller 0 0 1,4 8,3 6,3 0 
       
Marginalel oljekondens oljekondens kol kärnkraft kärnkraft kol 
 
 
Emissionsfaktorer, småskalig förbränning av biobränsle 
Inom forkningsprogrammet "Utsläpp och Luftkvalitet" med underprogrammet "Biobränsle, Hälsa, 
Miljö" (BHM) har gjorts mätningar av emissioner från småskalig förbränning av biobränslen. 
Tester gjordes dels för en vanlig vedkamin (P-märkt), dels för två pelletskaminer (P-märkta). 
Försöken gjordes under olika betingelser, både normal eldning och mer extrema förhållanden. I 
LCA-modellen används följande (fetstilta i tabellerna nedan): 
 

”Träbränsle, villapanna, gammal” 
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modelleras enligt BHM-data för ”Vedkamin, alla mätningar, medel”(gäller 95% av småskalig 
förbränning av träbränsle i Nuläge) 
 

”Träbränsle, villapanna, gammal, optimerad” 
modelleras enligt BHM-data för ”Vedkamin, normal förbränning, medel”(används i 
Åtgärdsförslag om vedeldningsriktlinjer) 
 

”Träbränsle, villapanna ,modern” 
 modelleras enligt BHM-data för ”Pelletskamin, alla mätningar, medel”(gäller 5% av småskalig 
förbränning av träbränsle i Nuläge, samt all nyinstallation av småskaliga biobränslepannor) 
 
Tabell 10 Vedkamin (mg/MJ bränsle)  (Boman et al, 2005) 

 Alla mätningar Endast normal förbränning 
 medel max min medel max min 
CO 3800 7700 1200 2600 3600 1200 
TOCa 1200 4800 310 600 1000 310 
NOx 50 71 37 52 71 37 
NMVOC 600 2500 18 100 200 18 
Metan 430 1700 9.9 73 136 9.9 
PMtot 160 350 37 110 170 37 
PAHtot 36 220 1,3 3,6 9,7 1,3 
 

Tabell 11 Pelletskamin, alla mätningar (mg/MJ bränsle) 

 medel max min 
CO 332,5 810 79 
TOC 19,175 69 3,2 
NOx 59 65 52 
NMVOC 6,775 22 0,85 
Methane 6,575 18 0,67 
PMtot 28 46 15 
PAHtot 0,06325 0,33 0,002 
 
Av tabellerna framgår att det är stor spridning i mätresultaten. TPS och SP kommer på uppdrag av 
Naturvårdsverket att ta fram emissionsfaktorer för småskalig biobränsleförbränning (klart 
051231). Dessa kommer att vara mer tillförlitliga, men det är inte säkert att vi kommer hinna 
använda dem. 
 
Bränsleförbrukning, fordon 
Tenkikutveckling m a p tex förbättrade verkningsgrader kommer med i modellerna i ngn mån 
genom de antaganden som görs om minskad el- och värmeförbrukning. Däremot används 
samma processmodeller för beräkning av emissioner i Nuläge och Nollalternativ. Givetvis 
kommer dessa att förbättras en del till 2020, men det rymms helt enkelt inte inom ramen för 
detta projekt att ta fram sådana data. 

Bränsleförbrukning, bilar 
Bensinbil: 3,4 MJ/km (Blinge 1996), 2,86 MJ/km (MTBE, Blinge 1997), 2,64 MJ/km (Blinge 
1996), 2,86 MJ/km (MTBE, Blinge 1997)  
Dieselbil : 2,43 MJ/km (Blinge 1997)  
Etanolbil : 2,86 MJ/km (Blinge 1997), 3,55 MJ/km (Gartmeister 2000) 
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Bränsleförbrukning, bussar 
Dieselbuss: 14,9 MJ/km (Blinge 1996) 
Etanolbuss: 14,07 MJ/km (Blinge 1997); 19,4 MJ/km (Almemark et al 1996); 18,2 MJ/km 
(Ericson och Odén 1999) 
Biogasbuss: 18,5 MJ/km (Blinge 1996); 18,8 MJ/km (Blinge 1997); 12,44 MJ/km (Nilsson 
2000) 
Naturgasbuss: 18,5 MJ/km (Blinge 1996); 18,8 MJ/km (Blinge 1997) 

Bränsleförbrukning, lastbil 
Diesellastbil: 14,07 MJ/km (Blinge 1997) 
Etanollastbil: (antar samma som buss) 14,07 MJ/km (Blinge 1997); 19,4 MJ/km (Almemark 
et al 1996); 18,2 MJ/km (Ericson och Odén 1999) 
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Bilaga 3. Miljöbedömning 
Miljöbedömningarna i energiplanen har inneburit både kvantitativa och kvalitativa analyser. 
Nedan redovisas valet av miljömål och indikatorer. samt val av analysmetod för resp. 
miljömål. Dessutom beskrivs metod och resultat för den kvalitativa miljöanalysen av de 
åtgärder som analyserats med LCA för vissa miljömål, men som kompletterats med kvalitativ 
analys vad gäller övriga miljömål. 
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1 Val av miljömål, indikatorer och metod för analys 

M
iljökvalitetsm

ål
M

ålnr
R

eg delm
ål eller generellt för m

iljökval.m
ålet

Indikator
Analys i M

iSt

Ö
vriga/globala effekter

1. B
egränsad 

klim
atpåverkan

1:1
För perioden 2008-2012 ska utsläppen av 
växthusgaser som

 m
edelvärde vara m

inst fyra 
procent lägre än 1990, räknat som

 
koldioxidekvivalenter.

U
tsläpp av de klim

atpåverkande äm
nena (koldioxid, 

m
etan, lustgas, H

FC
, FC

, och svavelhexafluorid) per 
äm

ne, sektor och person, sam
t som

 koldioxid-
ekvivalenter.

LC
A

. U
tsläpp totalt från energisystem

et. K
an även redovisas 

per sektor. D
ock saknas i LC

A
 m

odellen data på H
FC

, FC
, 

S
F6.

1. B
egränsad 

klim
atpåverkan

1:2
2010 ska elförbrukningen för produktion inom

 
industrin ha m

inskat och för respektive bransch 
ligga i nivå m

ed eller vara lägre än förbrukningen 
inom

 övriga E
U

-länder.

Tillförsel och användning av energi.
LC

A
. Slutanvändning av el totalt inom

 industrin, dock ej 
fördelat på bransch.

1. B
egränsad 

klim
atpåverkan

1:3
2010 ska förbrukningen av elenergi och fossila 
bränslen för uppvärm

ning av bostäder och lokaler 
ha m

inskat m
ed 30 procent jäm

fört m
ed 2000.

Tillförsel och användning av energi.
LC

A
. Sm

åhus: slutanv el o fossila bränslen för uppv.; 
flerbost o fritidshus: slutanv el totalt o fossila bränslen; off 
lokaler: slutanv el tot o fossila bränslen.

M
ängd och andel produktion av el och värm

e från 
förnybara källor.

LC
A

. M
ängd o andel värm

e fr förnybara bränslen. E
l 

beroende på svensk m
edelm

ix.
1. B

egränsad 
klim

atpåverkan
1:4

2010 ska transportsektorns årliga förbrukning av 
fossila bränslen ha m

inskat m
ed 25 procent, 

vilket m
otsvarar en m

inskning m
ed 100 000 m

3 
jäm

fört m
ed 2000.

Förbrukning av fossila bränslen.
LC

A
. 

2. Frisk luft
2:1

2005 ska halten av svaveldioxid i utom
husluft 

vara högst 5 ug/m
3 som

 årsm
edelvärde i 

sam
tliga kom

m
uner.

H
alten av svaveldioxid i tätorter

LC
A

. M
ängd S

O
x em

issioner, lokal resp global avgränsning.

2. Frisk luft
2:2

2010 ska halterna av kvävedioxider i utom
husluft 

vara högst 20 ug/m
3 som

 årsm
edelvärde och 

högst 100 ug/m
3 som

 tim
m

edelvärde.

H
alten av kvävedioxid i tätorter

LC
A

. M
ängd N

O
x em

issioner, lokal resp global avgränsning.

2. Frisk luft
2:3

2010 ska halten m
arknära ozon i utom

husluft inte 
överskrida 120 ug/m

3 m
ätt som

 åtta tim
m

ars 
m

edelvärde.

H
alten av m

arknära ozon i luft
LC

A
. Fotokem

isk oxidation (m
ätt som

 eten-ekvivalenter), 
lokal resp global avgränsning.

2. Frisk luft
2:4

2010 ska utsläppen av flyktiga organiska äm
nen 

(V
O

C
), exklusive m

etan, ha m
inskat m

ed 45 
procent jäm

fört m
ed år 1998  till 6 400 ton.

U
tsläpp av V

O
C

 fördelat på sektorer
LC

A
.

2. Frisk luft
2:5

2010 har antalet resenärer som
 reser kollektivt 

ökat m
ed m

inst 20 procent jäm
fört m

ed 2000 till 
35 m

iljoner resenärer.

A
ntal resenärer som

 reser kollektivt fördelat på 
färdsätt

E
v. kvalitativt. S

tatistik för nuläge, resp antaganden som
 

underlag för N
ollalternativ och Å

tgärder.
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2. Frisk luft
G

enerellt för Frisk luft
H

alten av bensen i tätortsluft
LC

A
, om

 tillräckligt dataunderlag finns i em
issionsm

odeller. 
Lokal resp global avgränsning.

2. Frisk luft
extra

partiklar
LC

A
 om

 bra data på em
issioner från resp sektor (fokus på 

trafik o sm
åskalig vededlning). K

valitativ kan vara ett 
alternativ, diskutera utifrån färska undersökningar. Lokal 
avgränsning.

3. B
ara naturlig 

försurning
3:3

2010 ska utsläppen av svaveldioxid till luft ha 
m

inskat m
ed m

inst 10 procent jäm
fört m

ed 1999 
års nivå till 1350 ton eller m

indre.

U
tsläpp av svaveldioxid fördelat per sektor.

LC
A

.

3. B
ara naturlig 

försurning
3:4

2010 ska utsläppen av kväveoxider till luft ha 
m

inskat m
ed m

inst 45 procent jäm
fört m

ed 1999 
års nivå till 4400 ton eller m

indre.

U
tsläpp av kväveoxider fördelat per sektor.

LC
A

.

4. G
iftfri m

iljö
4:2

2010 ska särskilt farliga äm
nen successivt ha 

fasats ut från användning.
U

tsläpp av klororganiska föreningar.
K

valitativ analys. D
ioxiner fr vedeldn o avfallsförbränning. 

Kolla tex N
V

 rapport "Kartläggning av källor till oavsiktligt 
bildade äm

nen"
4. G

iftfri m
iljö

extra
LC

A
. Specifika tungm

etallem
issioner till luft, m

ark, vatten.

4. G
iftfri m

iljö
extra

LC
A

. H
um

antox (beror av bla organiska förening o 
tungm

etaller). R
isk för dåligt dataunderlag i LC

A
 m

odellen.

6. S
äker strålm

iljö
extra

LC
A

. Förbrukning av uran, radiaktiva luftem
issioner.

7. Ingen övergödning
7:2

2010 ska den vattenburna belastningen av 
fosforföreningar på sjöar, vattendrag och 
kustvatten orsakad av m

änsklig påverkan ha 
m

inskat m
ed m

inst 15 procent jäm
fört m

ed 1995 
års nivå till 320 ton.

Tillförsel av fosfor till kusten.
E

v kvalitativ analys. N
gt om

 påverkan på näringsläckage t f 
av ökad odling av biobränsle.      E

v LC
A

, P
tot (N

tot, C
O

D
) 

till vatten.

7. Ingen övergödning
7:3

2010 ska utsläppen av am
m

oniak ha m
inskat 

m
ed m

inst 15 procent från 1995 års nivå till 2800 
ton.

U
tsläpp till luft av am

m
oniak fördelat på sektorer.

LC
A

.

7. Ingen övergödning
7:4

2010 ska utsläppen av kväveoxid till luft ha 
m

inskat m
ed m

inst 45 procent jäm
fört m

ed 1999 
års nivå till 4400 ton eller m

indre.

U
tsläpp av kväveoxider fördelat per sektor.

LC
A

.

8. Levande sjöar och 
vattendrag

8:5
2010 ska vattenflöden i vattendrag som

 är 
påverkade av reglering så långt det är m

öjligt vara 
anpassade m

ed hänsyn till den biologiska 
m

ångfalden. V
attendom

ar m
ed nolltappning ska 

vara identifierade och om
 m

öjligt om
prövade.

A
ndel vattendrag påverkade av vattenreglering.

K
valitativ analys. K

om
m

entera pågående utredning om
 

sm
åskalig vattenkraft.
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12. Levande skogar
12:2

M
ängden hård död ved ska öka m

ed 70%
 till år 

2010.
M

ängd hård död ved på produktiv skogsm
ark.

E
v kvalitativ analys. K

an påverkas om
 uttaget av ved ökar ur 

skogen.
13. E

tt rikt 
odlingslandskap

13:1
2010 ska det finnas ett aktivt, levande och 
variationsrikt jordbruk m

otsvarande dagens 
storleksordning.

A
ntal nedlagda jordbruksföretag.

E
v kvalitativ analys. K

an påverkas om
 jordbruksm

ark 
används för odling av energigrödor.

13. E
tt rikt 

odlingslandskap
13:3

2010 ska arealen brukad åkerm
ark i skogs- och 

m
ellanbygden vara bibehållen jäm

fört m
ed år 

2000 så att den m
inst om

fattar 80 000 ha.

A
real åker i skogs- och m

ellanbygden.
E

v kvalitativ analys. K
an påverkas om

 jordbruksm
ark 

används för odling av energigrödor.

15. G
od bebyggd m

iljö
15:1

2010 ska kom
m

unernas fysiska planering och 
sam

hällsbyggande innehålla strategier för hur ett 
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service 
och kultur kan bidra till att m

inska 
bilanvändningen och förbättra förutsättningar för 
m

iljöanpassade och resurssnåla transporter.

K
om

m
unala program

 för energi, transporter, 
kulturm

iljö, grön- och vattenom
råden.

Japp!

G
od bebyggd m

iljö
15:4

2010 ska fysisk planering och sam
hällsbyggande 

grundas på program
 och strategier för hur 

energianvändningen ska effektiviseras, hur 
förnybara energiresurser ska tas till vara och hur 
utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärm

e, solenergi, biobränsle och vindkraft 
ska främ

jas.

K
om

m
unala program

 för energi, transporter, 
kulturm

iljö, grön- och vattenom
råden.

Japp!

G
od bebyggd m

iljö
15:8

2005 ska m
ängden avfall som

 deponeras ha 
m

inskat m
ed 60 procent jäm

fört m
ed 1994 års 

nivå, från 160 000 ton till 64 000 ton, sam
tidigt 

som
 insam

lingsgraden för avfall m
ed 

producentansvar ska ha ökat jäm
fört m

ed år 
2000.

M
ängd hushållsavfall till deponi och m

ängd insam
lat 

avfall.
LC

A
. P

å ngt sätt berörs avfall m
ed i LC

A
n, vet ännu inte 

riktigt i vilken om
fattning och m

ed vilka system
gränser.

G
od bebyggd m

iljö
15:9

2010 ska den totala energianvändningen för 
uppvärm

ning och teknisk drift av byggnader och 
anläggningar ha m

inskat m
ed 15 procent jäm

fört 
m

ed år 2001.

Tillförsel och användning av energi.
LC

A
. Elanvändning bostäder, offentlig sektor, privat.
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2 Kvalitativ miljöbedömning 
Här redovisas metod för och resultat från den kvalitativa miljöbedömningen som genomfördes 
i samverkan mellan forskargrupp och arbetsgrupp. 

Metod 
Principen för den kvalitativa miljöbedömningen var att utgå från förändringar i 
energianvändning som förväntas uppkomma då en viss åtgärd införs i energisystemet. 
Förändringen studeras per energislag och för hela energisystemet i Finspång. 
Miljöbedömningen av förändringarna baseras på beskrivning av varje energislags 
miljöpåverkan enligt avsnitt "Miljöpåverkan av olika energislag" nedan. Vidare relateras 
miljöpåverkan från energislagen till miljömålen med hjälp av en tabell som utarbetats inom 
projekt (se avsnitt "Relation mellan miljömål och miljöpåverkan från olika energislag") 
nedan. 

Miljöpåverkan av olika energislag 

Kärnkraft 
(Källa: IVA 2004) 

• Strålning 
o Brytning av uran 

o Ett mycket litet utsläpp förekommer vid normal drift av kärnkraftverken. Vid 
reaktorhaverier finns dock risk för större utsläpp av radioaktiva ämnen. 

o Upparbetning (förkommer inte i Sverige längre) 

o Radioaktivt material måste förvaras på ett säkert sätt tiotusentals år. Hur detta 
ska lösas är inte klart i något land ännu. 

• Stora mängder el går åt vid anrikning av uranet (dvs miljöpåverkan från elproduktion) 
• Kemisk och annan påverkan från lakrester och annat gruvavfall kan förekomma 

(beroende på gruvans standard – varierar i olika delar av världen) 
• Markanvändning 

o En urangruva med tillhörande lakningsanläggning kan ta flera tusen ha i 
anspråk om det är ett dagbrott 

o Anläggning för anrikning – hundratals ha 

o Kärnkraftverk – tiotals ha 

o Slutförvar -  

Vattenkraft 

Storskalig vattenkraft 
(Källa: IVA 2004) 

• Ekologiska konsekvenser i och kring reglerade vattendrag: 
o Dämning frigör till en början organiskt material från strandzonen. Detta 
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sedimenterar och nedbrytning kan orsaka syrebrist i lugnvattnen. De frigjorda 
näringsämnena ökar även den biologiska produktionen vilket kan öka 
syrebristen. Efter några år avtar effekten och näringsbrist kan uppstå till följd 
av att kantzonen utarmas. 

o Genom etablering av älvmagasin ändras älvens ekosystem till en sjös eller 
långsamt rinnande vatten. 

o Vattenföringen ändras så att högvattenföringen minskar. Därmed ändras 
transport och sedimentationsförhållanden. Detta påverkar olika biotoper. 

o Skogsbruket längs älvarna kan påverka genom att stora sammanhängande 
avverkningsytor, liksom markberedning och dikning ökar utflödet av 
försurande humusämnen, som dessutom kräver syre vid nedbrytning. Stationär 
fisk kan fara illa och vandringsfisken tvekar att passera. (detta har ju inte direkt 
med vattenkraften att göra, men är ett exempel på en kumulativ effekt som 
också ska beaktas i SMB) 

o De snabba vattenståndsförändringarna gör att kantzonen till magasinen blir 
artfattig, eftersom endast ett fåtal växer och djur kan leva under sådana 
förhållanden, särskilt om erosionen gör att en stenstrand bildas. 

o Erosionen gör också att material förs bort som sedimenterar och täcker den 
ursprungliga bottnen. Detta påverkar det naturliga växt- och djurlivet och kan 
på sina ställen även förstöra vandringsfiskens reproduktionsställen. 

o Vattentemperaturen ändras, vilket påverkar växter och djur. Bland annat 
förpuppas mygglarver tidigare när vattnet är varmare och förloras därmed som 
föda för fisken. En förändrad vattentemperatur påverkar även fiskarnas 
fortplantning. 

o När forsar försvinner så försvinner också livsmiljön för bla oceaniska arter av 
mossor och lavar som är beroende av droppspridningen. 

o Viltet och renskötseln påverkas genom att vandringar och födosök ändras om 
vattenvägar ändras och strandvegetationen påverkas. Vägdragningar genom 
tidigare ostörda områden kan även innebära sönderbrytning av landskapet och 
att tjuvskyttar lättare får tillträde. 

o Dämda sjöar liksom älvmagasin är dåliga livsmiljöer för bäver och många and- 
och vadarfåglar. 

o Grundvattenkvaliteten och grundvattennivåer kan påverkas av ändrade 
vattenstånd och föroreningssituationer kan förvärras genom att en minskad 
vattenföring har sämre förmåga att späda föroreningar. 

o Lax, öring, harr och ibland sik påverkas när deras vandringsvägar blockeras. 

 

• Dammar och regelringssjöar ökar vattenvolymen i vattensystemen, vilket förlänger 
olika ämnens uppehållstider och ändrar deras omsättning. Uttransporten av kväve till 
Östersjön är mindre från reglerade älvar än från oreglerade. Effekten vad gäller fosfor 
är under utredning, men anses vara mindre. 

• Kvicksilver kan frigöras vid överdämning av torvmarker. 
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• LCA-resultat… 

Småskalig vattenkraft 
Även småskalig vattenkraft kan få långtgående ekologiska konsekvenser bla missgynnas 
strömlevande arter. Även om ett visst flöde behålls så är det ofta för litet för att klara 
vanringsfiskens behov. 

Vindkraft 
• En större vindkraftsutbyggnad i Norden skulle leda till att behovet av momentan 

effektreserv ökar, alternativt att teknik utvecklas som medger en snabb 
effektbortkoppling hos vissa kunder. En ökad momentan effektreserv skulle förutsätta 
en effektutbyggnad hos vattenkraften. Stora flödesvariationer till följd av hårdare 
dygns- och veckoreglering leder i såfall sannolikt till att utarmningen av växt- och 
djurlivet i älvarna ökar ytterligare. (IVA 2004) 

• Förändrad landskapsbild. 
• Buller vid drift. 
• Miljöpåverkan vid tillverkning. Framför allt luftemissioner vid tillverkning av koppar 

och stål. (Vattenfall) 

Solkraft 
(Vattenfall.se) 

• Användning av ovanliga material som indium, selen, kvicksilver och tellur. (Ändliga 
resurser + ekologiska och sociala problem vid utvinning) 

• Framställningen av rent kisel till kiselsolceller är mycket energikrävande. 
• Förbrukning av energiråvara vid tillverkning av plasten till blybatterier i anläggingar 

som ej levererar till nätet. 
• Användning av bly i batterier i anläggningar som inte levererar el till nätet. 

 

Naturgas 
• Läckage av metan (som är en ca 54 ggr effektivare växthusgas än CO2) under 

utvinning och transport. 
• Ianspråktagande av mark för ledningar. 
• Risker förknippande med transport och lagring (även om de rent faktiskt är små, så 

kan de upplevas som mycket störande av omkringboende). 
• Utsläpp av koldioxid vid förbränning. 
• Mindre utsläpp av kväveoxider vid förbränning. 

 

Olja 

• Utsläpp av bla koldioxid och kväveoxider vid utvinning och transporter av oljan. 
• Oljespill vid utvinning. 
• Risk för oljeutsläpp till vatten och mark vid transporter. 
• Utsläpp av ... vid raffinering. 
• Utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider vid förbränning. 
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Kol 

• Ianspråktagande av betydande markarealer vid brytning, särskilt vid dagbrott 
(ekologiska och sociala konsekvenser). 

• Urlakning av metaller och försurande ämnen från gruvavfall.(+radioaktivt material) 
• Utsläpp i samband med transporter. 
• Utsläpp av stora mängder koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid och 

partiklar vid förbränning. 
• Flygaska och bottenaska måste tas omhand.  

 

Biobränslen 

• Uttag av avverkningsrester kräver askåterföring för att inte näringsbalansen ska störas. 
Askan måste ha rätt sammansättning för att undvika att marken förorenas. 

• Odling av biobränslen på jordbruksmak kan bidra till att landskapet behålls öppet i 
skogs- och mellanbygder. 

• Odling av salix kan vara ett sätt att rena åkermark från kadmium. Det innebär isåfall 
att kadmiet måste renas från askan innan den återförs. 

• Tillvaratagande av ved för småskalig eldning kan minska tillgången på död ved i 
skogen 

• Utsläpp i samband med transporter 
• Utsläpp av kväveoxider 
• Utsläpp av partiklar, kolmonoxid och flyktiga kolväten, fra vid småskalig eldning 
• Aska måste omhändertas. 

 

Avfall 

• Utsläpp i samband med transporter 
• Utsläpp av koldioxid, kväveoxider och kolväten 
• Aska måste omhändertas. 
• Ett sätt att bli av med avfallet. 
• Kan bidra till att återvinningsgraden blir mindre. 

 

Torv 

• Mossen där torven bryts blir förstörd. Återställande innebär att en ny biotop skapas. 
• Nya vägar kan behöva byggas. 
• Påverkan på hydrologin i området där brytningen sker. 
• Viss urlakning av metaller och försurande ämnen. 
• Utsläpp vid transporter. 
• Utsläpp av koldioxid vid förbränning. (Vid bryning minskar dock metanavgången från 

mossen och vid efterbehandling med skogsplantering kan torvanvändningen vara 
koldioxidneutralt i ett hundraårsperspektiv) (Torvforsk och Naturvårdsverket) 

• Utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid vid förbränning. 
• Organiska ämnen? 
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Värmepumpar 

(Konsument Göteborg) 

• Miljöpåverkan från produktion av el som krävs för drift av värmepumpen. 
• Värmepumpen kan inte stå för hela uppvärmningsbehovet. Ofta används en elpatron 

för att täcka topplasten, men även andra värmekällor är tänkbara. 
• De flesta värmepumpar innehåller klimatpåverkande gaser som kan läcka ut. 
• Vid läckage av köldmedium från en bergvärmepump kan grund- eller ytvatten 

förorenas. (Eda kommun) 
• Borrning för jord- och bergvärme kan påverka grundvattnet. (Eda kommun) 
• Ett för stort uttag av värme från mark och berg kan sänka grundvattentemperaturen, 

vilket kan påverka mikroklimatet för de organismer som lever där. 
 

Solfångare 

• Produktion av solfångare och ackumulatortank, bla aluminium, koppar, glas, gummi 
och isoleringsmaterial. 

• Måste kombineras med en annan värmekälla. (Vanligtvis kombinerar man med ved- 
eller pelletspanna) 

 

Bränsleceller 

(Vattenfall.se) 

• Hög materialåtgång i förhållande till producerad el. 
• Användning av platina och därmed sammanhängande svaveldioxidutsläpp och 

energivaruåtgång. 
• (Långa transporter för utbyte av stackar - USA) 
• Miljöpåverkan i samband med framställning av energibärare, tex vätgas. 
 

 
FORDONSBRÄNSLEN 

Bensin 

• Utsläpp av bla koldioxid och kväveoxider vid utvinning och transporter av oljan. 
• Oljespill vid utvinning. 
• Risk för oljeutsläpp till vatten och mark vid transporter. 
• Utsläpp av ... vid raffinering. 
• Utsläpp av koldioxid, kolväten, partiklar och kväveoxider vid förbränning. 

 

Diesel 

(snf.se) 

• Utsläpp av bla koldioxid och kväveoxider vid utvinning och transporter av oljan. 
• Oljespill vid utvinning. 
• Risk för oljeutsläpp till vatten och mark vid transporter. 
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• Utsläpp av ... vid raffinering. 
• Utsläpp av koldioxid (ca 20 % lägre än från bensinbilar) (snf.se) 
• Utsläppen av kväveoxider och pariklar är högre från dieselbilar än från bensinbilar. 

(Utsläppen av de minsta och farligaste partiklarna är ca 5-50 ggr högre från en 
dieselbil än från en bensinbil) (snf.se) 

• Utsläpp av kolväten. 
 

Etanol 

(SNF.se) 

• Miljöeffekter av odling. (Idag framställs etanol bla av träråvara, vete, vin från 
sydeuropa och sockerrör från Brasilien.) 

• Låga utsläpp av kväveoxider och partiklar (från tunga fordon?). 
 

Metanol 

(SNF.se) 

• Miljöeffekter av olding av biomassa alternativt utvinning av naturgas. 
• Låga utsläpp av kväveoxider och partiklar (från tunga fordon). 

 

Biogas/Naturgas 

(snf.se) 

• Miljöpåverkan i samband med utvinning och transport av naturgas (se ovan) 
alternativt vid transport eller rötning av slam eller organiskt avfall. 

• Utsläpp av kolväten 90 % lägre än från bensin. 
• Lägre utsläpp av kväveoxider från tunga fordon. 

 

Rapsmetylester (RME) 

(snf.se) 

• Miljöeffekter vid odling av raps. (kemikalieintensivt?) 
• Koldioxidutsläpp ca 70 % lägre än vid dieseldrift. 
• Något lägre utsläpp av partiklar jämfört med dieseldrift. 
• Utsläpp av kväveoxider jämförbara eller något högre än diesel. 

 

Dimetyleter (DME) 

(snf.se) 

DME kan framställas av naturgas eller biomassa och används i dieselmotorer. 

• Ger låga utsläpp av hälso- och miljöskadliga ämnen. 
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Relation mellan miljömål och miljöpåverkan från olika energislag 
 
Kvalitativ bedömning av åtgärder (varje åtgärd bedöms utifrån givna aspekter, proceduren upprepas för 
varje mål) 

Miljömål   4. Giftfri miljö 7. Ingen 
övergödning 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

12. Levande 
skogar 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Resurs-
förbrukning 

Avfall 

Stenkol Urlakning – 
metaller, försurande 
ämnen fr. 
gruvavfall o 
radioaktivt mtrl. 
Utsläpp vid 
transporter. Utsläpp 
av stora mängder 
CO2, SO2, NOx, 
CO o partiklar vid 
förbränning.  

 Urlakning – metaller, 
försurande ämnen fr. 
gruvavfall o radioaktivt 
mtrl. 

Omdaning av landskap o 
ianspråktagande av 
betydande markarealer 
vid brytning. 

Omdaning av 
landskap o 
ianspråktagande 
av betydande 
markarealer vid 
brytning. 

Omdaning av 
landskap o 
ianspråktagande av 
betydande markarealer 
vid brytning. 

Ja. Flygaska o 
bottenaska 

Koks Urlakning – 
metaller, försurande 
ämnen fr. 
gruvavfall o 
radioaktivt mtrl. 
Utsläpp vid 
transporter. Utsläpp 
av stora mängder 
CO2, SO2, NOx, 
CO o partiklar vid 
förbränning 

 Urlakning – metaller, 
försurande ämnen fr. 
gruvavfall o radioaktivt 
mtrl. 

Omdaning av landskap o 
ianspråktagande av 
betydande markarealer. 

Omdaning av 
landskap o 
ianspråktagande 
av betydande 
markarealer. 

Omdaning av 
landskap o 
ianspråktagande av 
betydande 
markarealer. 

Mkt energi 
vid brytning. 

Flygaska o 
bottenaska 

Bensin Utsläpp av CO2 
och NOx vid 
utvinning o 
transport. Oljespill 
vid utvinning.  
Utsläpp av dioxin, 
PCB 
,hexaklorbensen vid 
raffinering. Utsläpp 
av CO2, CH, 
partiklar o NOx vid 
förbränning. 

    Ändlig resurs  

Etanol Låga utsläpp av 
NOx. 

Tillförsel av 
fosfor till kusten 
från kemikalie-
användning 

  Minskat antal 
nedlagda jordbruk. 
Arealen åkermark i 
skogs- o 
mellanbygden 
bibehålls/ökar. 

  

Vätgas Miljöeffekterna 
varierar beroende 
på hur vätgasen 
framställs. 

    Resursför-
brukningen 
varierar 
beroende på 
hur vätgasen 
framställs. 
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Miljömål   4. Giftfri miljö 7. Ingen 
övergödning 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

12. Levande 
skogar 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Resurs-
förbrukning 

Avfall 

Diesel Utsläpp av CO2 o 
NOx vid utvinning o 
transport. Oljespill 
vid utvinning. 
Utsläpp av dioxin, 
hexaklorbensen, vid 
raffinering. Utsläpp 
av CO2, CH, partiklar 
o NOx vid 
förbränning 

    Ändlig resurs  

Naturgas Miljöpåverkan i 
samband med 
utvinning. Utsläpp av 
kolväten. 

    Ändlig resurs.  

Olja Utsläpp av CO2, 
NOx vid utvinning 
och transport. 
Oljespill vid 
utvinning. Utsläpp av 
dioxin, PCB, 
hexaklorbensen vid 
raffinering. Utsläpp 
av CO2, SO2 o NOx 
vid förbränning. 

 Risk för oljeläckage vid 
utvinning o transport.. 

    

Träbränsle Utsläpp av 
klororganiska 
föreningar från 
småskalig 
vedeldning. 

  Mängd hård död 
ved på produktiv 
skogsmark 
minskar. 

Ökning av antalet 
nedlagda 
jordbruksföretag. 
Areal åker i skogs- 
och mellanbygden 
minskar. 

Odling av 
biobränsle bidrar 
till öppna 
landskap. 

Uttag av 
avverknings-
rester kräver 
askåterföring 
för att inte 
närings-
balansen skall 
störas. 

Aska måste 
omhändertas. 

Avfall Utsläpp av 
klororganiska 
föreningar i utsläpp 
från  av falseldning. 
Askan innehåller 
dioxiner och 
tungmetaller. 

Utsläpp vid 
transporter. Utsläpp 
av C=2, NOx o 
kolväten. 

    Kan bidra till 
att 
återvinnings-
graden blir 
mindre. 

Aska måste 
separeras och 
omhändertas. 

Fjärrvärme Ingår i olja. Trä o 
avfall. 

      

El-
vattenkraft 

Kvicksilver kan 
frigöras vid 
överdämning av 
torvmarker.  

Risk för 
övergödning. 

Ökning av andelen 
vattendrag påverkade av 
vattenreglering. 

Syrebrist ii vattnet, 
övergödning, ändring i 
ekosystem.  

Även småskaligt kan få 
långtgående 
konsekvenser för 
strömlevande arter. 
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Miljömål   4. Giftfri miljö 7. Ingen 
övergödning 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

12. Levande skogar 13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Resurs-
förbrukning 

Avfall 

Biogas / 
gröngas 

Miljöpåverkan beror 
på 
framställningsteknik 
o transporter. 
Deponigas minskar 
metanutsläpp. 
Biogaspannor  ger 
mindre utsläpp av 
NOx, CH och stoft än 
flis- o pelletspannor. 
Vissa biogassubstrat 
som innehåller 
svavelväte kan ge 
stora utsläpp av SO2 , 
då krävs en 
reningsanläggning för 
att klara 
utsläppskraven. 

     Rötgas-
behandling av 
livsmedels-
rester minskar 
avfalls-
mängder.  

        

El-
kärnkraft 

Läckage vid 
utvinning av uran. 
Lite radioaktivt 
utsläpp vid drift. Risk 
för stora utsläpp vid 
reaktorhaverier. 

     Radioaktivt 
material måste 
slutförvaras i 
tiotusentals år, 
inget land har 
löst förvarings-
frågan ännu. 

El-
vindkraft 

    Minskning av 
antalet nedlagda 
jordbruksföretag 
(binäring). 

Förändrad 
landskapsbild.  

Ökat behov av 
momentan 
effektkrafts-
behov. 

 

Solpaneler 

 

Miljöpåverkan vid 
produktion Al, Cu, 
gummi o isolermtrl. 

    Måste 
kombineras 
med annan 
kraftkälla. 
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Resultat 
Allmänt 
Här redovisas kvalitativ miljöbedömning av de åtgärder som tidigare analyserats med LCA. 
Den kvalitativa bedömningen gäller de miljömål som inte bedöms i LCA. Metoden för 
kvalitativ miljöbedömning är följande: 

1. Beräkningar av energianvändning som gjorts i LCA används som underlag för att 
bedöma vilka förändringar i energislag och mängd som är relevanta. Totalmängder för 
Finspång används. Endast de förändringar som utpekats och markerats i dokumentet 
"Åtgärder - energiförbrukning" tas i beaktande.  

2. Förändringar betecknas som "Mindre", "Något mindre", "Något större", "Större". 
Gräns mellan "Något mindre" och "Mindre" resp. "Något större" och "Större" har satts 
vid 5%. 

3. I den fortsatta bedömningen har endast förändringar tagits med där resp. energislag har 
en andel större än 5 % av den totala energitillförseln. 

4. De förändringar som bedömts som relevanta enligt ovan miljöbedöms med hjälp av 
dokumenten "Kvalitativ miljöbedömning, mall" och "Kvalitativ bedömning 
textversion". 

 

 

Åtgärd 1:  Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad 
Tabell 1: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 

olja  Något större   

kol  (Något mindre) (Något mindre)  

naturgas (Något mindre)   (Något mindre) 

uran     

biobränsle Något större   Större 

vind     

sol (Mindre) Något mindre   

vattenkraft     

avfall     

Noll-1: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant.  

Noll-2: Ökningen i olja samt minskningen solvärme bedöms vara relevant. 

Noll-3: Påverkan på energianvändningen bedöms inte som relevant. 
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Noll-4: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 

(Ovanstående framgår även i "Förklaring till tolkning" i dokumentet "Åtgärder - resultat"). 

 

Tabell 2: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö - Olja: Viss 
negativ 
påverkan  

- - 

7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

- Olja: Viss neg. 
påverkan 

- - 

12. Levande skogar Bio: Viss neg. 
påverkan 

- - Bio: Viss neg. 
påverkan 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Bio: Både neg. 
och pos. 
påverkan 

- - Bio: Både neg. 
och pos. 
påverkan 

Resursförbrukning Bio: Askåterf.? Olja: Viss neg. 
påverkan 

- Bio: Askåterf.? 

Avfall Bio: Aska? - - Bio: Aska? 

Samlad bedömning     

Kommentarer: En snabb omställning skulle i förhållande till nuläget bli positiv. Viktigt att ta 
med sig är den positiva effekt som skulle uppnås om man kan minska/eliminera användningen 
av olja som spetslast i värmeverket. 
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Åtgärd 2:  Satsning på kraftvärme 
Tabell 3: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 

olja     

kol (Mindre)   (Mindre) 

naturgas     

uran  Mindre Mindre  

biobränsle Något större Något större Något mindre Något större 

vind     

sol     

vattenkraft     

avfall (Större) (Större) (Större) (Större) 

Noll-1: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant.  
Noll-2: Minskningen i uran och ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-3: Minskningen i uran och minskningen i biobränsle bedöms vara relevanta. 
Noll-4: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
 

Tabell 4: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 
4. Giftfri miljö - Uran: Positiv 

påverkan. 
Uran: Positiv. 
påverkan 

- 

7. Ingen övergödning Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 
8. Levande sjöar och 
vattendrag 

- - - - 

12. Levande skogar Bio: Viss neg. 
påverkan. 

Bio: Viss neg. 
påverkan. 

Bio: Viss pos. 
påverkan. 

Bio: Viss neg. 
påverkan. 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Bio: Både pos. 
och neg. 
påverkan. 

Bio: Både pos. 
och neg. 
påverkan. 

Bio: Både pos. 
och neg. 
påverkan. 

Bio: Både pos. o 
neg. påverkan. 

Resursförbrukning Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? 
Avfall Bio: Aska? 

 
Bio: Aska? 
Uran: Positiv 
påverkan 

Bio: Aska? 
Uran: Positiv 
påverkan 

Bio: Aska? 

Samlad bedömning  ☺ ☺  
Kommentarer: 
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Åtgärd 3:  Mer kollektivresor 
Tabell 5: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 

olja Mindre Mindre Något mindre Mindre 

kol     

naturgas (Något mindre)  (Något mindre) (Något mindre) 

uran     

biobränsle Något mindre Något mindre Något mindre Något mindre 

vind     

sol     

vattenkraft     

avfall     

Noll-1: Minskningen i olja och biobränsle bedöms vara relevant.  
Noll-2: Minskningen i olja och biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-3: Minskningen i olja och biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-4: Minskningen i olja och biobränsle bedöms vara relevant. 
 

Tabell 6: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö 
 

Olja: Positiv 
påverkan 

Olja: Positiv 
påverkan 

Olja: Positiv 
påverkan 

Olja: Positiv 
påverkan 

7. Ingen övergödning Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 
8. Levande sjöar och 
vattendrag 

Olja: Positiv 
påverkan 

Olja: Positiv 
påverkan 

Olja: Positiv 
påverkan 

Olja: Positiv 
påverkan 

12. Levande skogar 
 

Bio: Viss positiv 
påverkan 

Bio: Viss positiv 
påverkan 

Bio: Viss positiv 
påverkan 

Bio: Viss positiv 
påverkan 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Resursförbrukning 
 

Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan 

Avfall 
 

Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
Kommentarer: Inom transportsektorn är minskningen i olja avsevärt större procentuellt vilket 
får positiva effekter med tanke på att miljöpåverkan inom transportsektorn är stor i 
förhållande till energianvändningen. 
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Åtgärd 4:  Vedeldningsriktlinjer för gamla pannor 
Tabell 7: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 
olja     
kol     
naturgas     
uran     
biobränsle     
vind     
sol     
vattenkraft     
avfall     
Noll-1: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas.  

Noll-2: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 

Noll-3: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 

Noll-4: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 

 

Tabell 8: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö 
 

    

7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

    

12. Levande skogar 
 

    

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

    

Resursförbrukning 
 

    

Avfall 
 

    

Samlad bedömning     

Kommentarer: En allmän bedömning är att en snabbare övergång till miljögodkända pannor 
torde vara positivt för att uppnå målet giftfri miljö. 
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Åtgärd 5:  Främja pelletspannor i stället för värmepumpar  
Tabell 9: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 

olja     
kol    (Något mindre) 
naturgas     
uran    Något mindre 
biobränsle Större Större Något större Större 
vind    (Något mindre) 
sol     
vattenkraft    Något mindre 
avfall     
Noll-1: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-2: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-3: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-4: Minskningen i uran och vattenkraft samt ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
 

Tabell 10: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö 
 

   Uran: Positiv 
påverkan 
Biobränsle: 
Viss negativ 
påverkan 

7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

   Vattenkraft: 
Viss positiv 
påverkan 

12. Levande skogar 
 

Bio: Viss 
negativ 
påverkan 

Bio: Viss 
negativ 
påverkan 

Bio: Viss 
negativ 
påverkan 

Bio: Viss 
negativ 
påverkan 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Resursförbrukning Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Pos. påverkan 
Avfall Bio: Aska? Bio: Aska? Bio: Aska? Pos. påverkan 
Samlad bedömning    ☺ 
Kommentarer: Inom hushållssektorn (småhus och flerbostadshus) är minskningen i uran och 
vattenkraft tydlig i alla nollalternativen. 
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Åtgärd 6:  Enskilda solfångare på småhus 
Tabell 11: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 

olja     
kol  (Något större) (Något större)  
naturgas    (Något större) 
uran     
biobränsle Något mindre Något mindre   
vind     
sol (Större) Något större Något större  
vattenkraft     
avfall     
Noll-1: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant.  
Noll-2: Minskningen i biobränsle samt ökningen i sol bedöms vara relevant. 
Noll-3: Ökningen i sol bedöms vara relevant. 
Noll-4: Påverkan på energianvändningen bedöms inte som relevant. 
 

Tabell 12: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö 
 

    

7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

    

12. Levande skogar 
 

Bio: Viss 
positiv 
påverkan 

Bio: Viss 
positiv 
påverkan 

  

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

  

Resursförbrukning 
 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Avfall 
 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
Kommentarer:  
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Åtgärd 7: Individuell mätning och fakturering i flerbostadshus 
Tabell 13: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 

olja     
kol  (Något mindre) (Något mindre)  
naturgas (Något mindre)   (Något mindre) 
uran     
biobränsle Något mindre Något mindre Något mindre Något mindre 
vind     
sol (Något mindre)    
vattenkraft     
avfall     
Noll-1: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-2: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-3: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
Noll-4: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
 
Tabell 14: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö     
7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

    

12. Levande skogar 
 

Viss positiv 
påverkan 

Viss positiv 
påverkan 

Viss positiv 
påverkan 

Viss positiv 
påverkan 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Både viss pos. 
och viss neg. 
påverkan 

Både viss pos. 
och viss neg. 
påverkan 

Både viss pos. 
och viss neg. 
påverkan 

Både viss pos. 
och viss neg. 
påverkan 

Resursförbrukning     
Avfall     
Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
Kommentarer: Tittar man på sektorn hushåll (flerbostad) blir det en minskning av samtliga 
bränsleslag. Särskilt värt att notera är minskningen av olja som inte lyser igenom om man 
enbart tittar på totala energianvändningen. 
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Åtgärd 8:  Energieffektivisering av befintliga bostäder  
Tabell 15: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 
olja Något mindre   Något mindre 
kol (Mindre) (Mindre) (Något mindre) (Mindre) 
naturgas (Mindre) (Något mindre) (Något mindre) (Mindre) 
uran Mindre Mindre Mindre Mindre 
biobränsle Mindre Något mindre Något mindre Mindre 
vind (Mindre) (Mindre) (Mindre) (Mindre) 
sol (Mindre) Mindre Något mindre  
vattenkraft Mindre Mindre Mindre Mindre 
avfall     
Noll-1: Minskningen i olja, uran, biobränsle och vattenkraft bedöms vara relevant 
Noll-2: Minskningen i uran, biobränsle, sol och vattenkraft bedöms vara relevant 
Noll-3: Minskningen i uran, biobränsle, sol och vattenkraft bedöms vara relevant 
Noll-4: Minskningen i olja, uran, biobränsle och vattenkraft bedöms vara relevant 
 

Tabell 16: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö 
 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

12. Levande skogar 
 

Viss positiv 
påverkan 

Viss positiv 
påverkan 

Viss positiv 
påverkan 

Viss positiv 
påverkan 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Både viss neg. 
och viss pos. 
påverkan 

Både viss neg. 
och viss pos. 
påverkan 

Både viss neg. 
och viss pos. 
påverkan 

Både viss neg. 
och viss pos. 
påverkan 

Resursförbrukning 
 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Avfall 
 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
Kommentarer:  
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Åtgärd 9:  Etanoldrivna kommunbilar 
Tabell 17: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 
olja     
kol     
naturgas (Något större)   (Något större) 
uran     
biobränsle    Något större 
vind     
sol     
vattenkraft     
avfall     
Noll-1: Påverkan på energianvändningen bedöms inte som relevant.  
Noll-2: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 
Noll-3: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 
Noll-4: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. 
 

Tabell 18: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 
4. Giftfri miljö     
7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

    

12. Levande skogar 
 

   Bio: Viss 
negativ 
påverkan 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

   Bio: Både viss 
pos. och viss 
neg. påverkan 

Resursförbrukning 
 

   Bio: Askåterf.? 

Avfall    Bio: Aska? 
Samlad bedömning     
Kommentarer: Inom transportsektorn är minskningen i olja något större procentuellt vilket 
får positiva effekter med tanke på att miljöpåverkan inom transportsektorn är stor i 
förhållande till energianvändningen. Etanoldrift kan också bidra till ett rikt odlingslandskap. 
Den största miljöeffekten fås om åtgärden genomförs tidigt med tanke på nulägessituationen.  
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Åtgärd 10:  Byt utebelysning till lågenergilampor 
Tabell 19: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till 
nollalternativen (endast större förändringar tas med). Info från dok "Åtgärder - 
energiförbrukning". Gräns mellan "Ngt mindre" och "Mindre" resp. "Ngt större" och "Större" 
har satts vid ca 5%. Uppgift inom parentes i tabellen visar att andelen av total energi är liten 
(<5%). 

Bränsle Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll.4 
olja     
kol     
naturgas     
uran     
biobränsle     
vind     
sol     
vattenkraft     
avfall     
Noll-1: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas.  
Noll-2: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 
Noll-3: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 
Noll-4: Ingen påverkan på energianvändningen kan utläsas. 
 

Tabell 20: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, 
mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 

Miljömål Noll-1 Noll-2 Noll-3 Noll-4 

4. Giftfri miljö 
 

    

7. Ingen 
övergödning 

Se kvant. Se kvant. Se kvant. Se kvant. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag 

    

12. Levande skogar 
 

    

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

    

Resursförbrukning 
 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Avfall 
 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
Kommentarer:  
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Bilaga 4. Värdering 
Hämtat från dokumentet "Värdering av miljöbedömda åtgärder 2006-05-15", filnamn: 
Värdering av miljöbedömda åtgärder 2006-05-15.doc 
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Värdering av miljöbedömda åtgärder 2006-05-15 
 
Följande översiktliga värdering är gjord utifrån bakgrundsmaterial tillgängligt ovanstående 
datum. Miljöbedömningarna är ännu inte fullt ut slutförda, tolkade och kommenterade vilket 
medför att denna värdering bara är ett utkast som kan användas som ett diskussionsunderlag. 

Kvantitativt miljöbedömda åtgärder (LCA) 
Baserat på indata om den direkta energianvändningen i Finspång (Kommunala 
energibalanser, SCB, 2002) beräknar LCA-modellen den totala energiförbrukningen i ett 
livscykelperspektiv. Energiförbrukningen i de fyra Nollalternativen bygger på scenarier för 
hur befolkning, resvanor, konsumtion m.m. kan komma att utvecklas till 2020. Baserat på den 
totala energianvändningen beräknas emissioner (emissionerna motsvarar alltså hela 
livscykeln, lokala och globala emissioner). I miljöpåverkansbedömningen ingår de emissioner 
som motsvarar någon av de regionala indikatorerna (Miljömål i Östergötland). LCA-
beräkningen har kompletterats med en kvalitativ bedömning utifrån åtgärdens påverkan på de 
regionala miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap samt påverkan på resursförbrukning och avfall. 
 
1. Utbyggd fjärrvärme 
 
Beskrivning 
Åtgärden beräknas utifrån 50% ökad användning av fjärrvärme i sektorerna småhus, 
flerbostadshus, övriga (privata tjänster). Vi bortser från att det är osäkert om nuvarande 
förbränningsanläggning räcker för ytterligare anslutningar. Bränslemix i fjärrvärmen är den 
samma som i Nollalternativen (olja 10%, träbränsle 45%, avfall 45%). 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Utbyggd fjärrvärme” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt1 ☺ ☺ ☺ ☺ 
total2     
profil3    ☺ 

Miljö – LCA     
klimat     
markozon     
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx     
NH3     
partiklar ☺ ☺  ☺ 

1 Energi, direkt: avser den direkta energianvändningen i sektorer Finspång (inkl verkningsgrad i enskilda pannor 
och värmepumpar, exklusive verkningsgrad i värmeverket) 
2 Energi, total: avser den totala energianvändningen (inkl verkningsgrad i värmeverket samt uppströms 
resursförbrukning) 
3 Energi, profil: fördelning av total energianvändning mellan förnybar/icke förnybar energi 
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Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Utbyggd fjärrvärme” 

Samlad bedömning     
 
Värdering 
Åtgärden bedöms övervägande positivt. Direkt energianvändning minskar vid ökad 
fjärrvärme, eftersom denna del endast omfattar MJ levererad fjärrvärme (förluster i 
värmeverket inkluderas inte). När det gäller miljöpåverkan är skillnaderna marginella, utom 
för ammoniak till luft och partiklar. Partikelemissionerna från fjärrvärme är lägre per MJ än 
för småskalig eldning av biobränsle. Det omvända gäller för ammoniak till luft. Kvalitativt 
bedöms åtgärden negativt i nollalternativ 2 beroende på användningen av olja som spetslast i 
värmeverket. Bedömningen är att detta kan åtgärdas t ex genom att behov av större 
värmeproduktion vid utbyggnaden kompenseras av effektiviseringsåtgärder hos företagen. 
Alternativt måste spetslasten komma från något annat bränsle, t ex flis. Detta alternativ kräver 
investering och ekonomin i förslaget måste då utredas. Åtgärden föreslås ingå i 
energiplanen. 
 
2. Satsning på kraftvärme 
 
Beskrivning 
Kraftvärmeproduktion antas ske från både avfall och biobränsle i fjärrvärmeverket. 
Värmeunderlaget antas oförändrat, dvs. samma produktion av fjärrvärme som i 
Nollalternativet. Utöver detta utvinns el, vilket medför ökad bränsleförbrukning. Vi bortser 
från eventuella begränsningar i kapacitet. De befintliga avfalls- och biopannorna byggs om 
med tekniken ”Flash-box”, vilket är enkelt men ger lågt alfavärde (0,1). Utvunnen el ersätter 
el på marginalen (olika i olika Nollalternativ), enligt principen att det är marginalen som 
påverkas då man inför en åtgärd. 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Satsning på 
kraftvärme” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt - - - - 
total ☺ ☺ ☺ ☺ 
profil ☺ ☺ ☺ ☺ 

Miljö – LCA     
klimat ☺   ☺ 
markozon ☺   ☺ 
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx ☺   ☺ 
NH3 ☺ ☺ ☺ ☺ 
partiklar ☺   ☺ 

 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Satsning på kraftvärme” 

Samlad bedömning  ☺ ☺  
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Värdering 
Denna åtgärd har ingen effekt på den direkta energianvändningen i Finspång. En liten 
minskning av den totala energianvändningen sker. Kraftvärmeproduktion i fjärrvärmeverket 
som ger el baserad på avfall och biobränsle ersätter icke förnybara energislag. Emissionerna 
från el från kraftvärme är likvärdiga eller mindre än från den elproduktion som ersätts. 
Exempelvis minskar utsläppen av klimatgaser då andelen förnybara bränslen ökar. Åtgärden 
bedöms som robust i alla Nollalternativen. Satsningen kan vara ekonomiskt rimlig. Bör dock 
föregås av en grundlig utredning. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
3. Mer kollektivresor 
 
Beskrivning 
Åtgärder på transportområdet är i stor utsträckning kvalitativa med osäkert genomslag. Det är 
svårt at göra miljöbedömningar av var och en av åtgärderna. Vi analyserar därför istället 
resultatet av ett opreciserat åtgärdspaket som leder till samma totala resbehov som i 
Nollalternativet, men med en större andel kollektivresande (75% buss, 25% bil). 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Mer kollektivresor” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt ☺ ☺ ☺ ☺ 
total  ☺ ☺ ☺ ☺ 
profil  ☺  ☺     

Miljö – LCA     
klimat ☺ ☺ ☺ ☺ 
markozon ☺ ☺ ☺ ☺ 
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx ☺ ☺  ☺ 
NH3     
partiklar ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Mer kollektivresor” 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Värdering 
Den direkta och den totala energiförbrukningen minskar eftersom förbrukningen av bränsle 
per pkm (personkilometer) minskar. Andelen förnybart bränsle i transportsektorn ökar något i 
Nollalternativ 1, 2, och 3 då andelen kollektivresor ökar, beroende på att andelen förnybart 
bränsle är något högre för kollektivtransporter än för enskilda resor med bil. Detta får dock 
endast genomslag på profilen totalt för Finspång i Nollalternativ 1 och 2 (viss osäkerhet 
föreligger i Nollalternativ 4). Minskad förbrukning av bränsle får positivt genomslag för flera 
kategorier av miljöeffekter. Emissionerna av NOx är dock mycket högre per förbrukad mängd 
bränsle från tunga transporter (bussar) än från personbilar, vilket får genomslag på NOx, men 
även för försurning och övergödning. Inom transportsektorn får minskningen i olja positiva 
effekter med tanke på att miljöpåverkan inom transportsektorn är stor i förhållande till 
energianvändningen. Dieseldrift av bussar ger negativa effekter. Bränslebyte är viktigt för att  
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de dieseldrivna bussarnas negativa effekter ska kunna reduceras. Av icke-förnybara drivmedel 
är naturgas bättre än diesel. Biogasdrift är förmodligen bättre än etanol eftersom det på lång 
sikt underlättar en övergång till vätgasdrift. Metanol är också bättre än etanol p.g.a. att det är 
lättare att använda i bränsleceller. Ekonomin är svårbedömd. Beror mycket på hur 
kollektivtrafiken planeras och hur attraktiv och effektiv den blir. Åtgärden föreslås ingå i 
energiplanen.  
 
4. Vedeldningsriktlinjer för gamla pannor 
 
Beskrivning 
Åtgärden berör de sektorer som har gamla pannor i modellen, dvs. 95% av vedeldningen i 
småhus och fritidshus. Åtgärden antas få 100% genomslag, dvs. alla gamla eldstäder kommer 
att eldas mer effektivt. Övriga sektorer med småskalig träbränsleeldning i Nollalternativen 
antas endast ha nyinstallerade pelletspannor, vars emissioner inte antas påverkas av 
vedeldningsriktlinjerna. 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Vedeldningsriktlinjer 
för gamla pannor” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt - - - - 
total - - - - 
profil - - - - 

Miljö – LCA     
klimat  ☺ ☺  
markozon ☺ ☺ ☺ ☺ 
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx     
NH3     
partiklar     

 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Vedeldningsriktlinjer för gamla pannor” 

Samlad bedömning     
 
Värdering 
Denna åtgärd har ingen effekt på energianvändningen. Vedeldningsriktlinjerna antas 
framförallt innebära lägre emissioner vilket påverkar växthuseffekten (dock mycket 
marginellt i Nollalternativ 1 och 4) och bildning av marknära ozon. En snabb övergång till 
miljögodkända pannor torde vara positiv för att uppnå målet Giftfri miljö. Åtgärden bedöms 
positivt. Riktlinjerna bör utformas efter kunskap om vilka pannor som finns. Kraven kan bli 
olika i olika fall. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 

 

 

 



 6 

5. Främja pelletspannor i stället för värmepumpar 
 
Beskrivning 
Åtgärden berör de sektorer där värmepumpar förekommer i Nollalternativen, nämligen 
offentlig verksamhet, övriga tjänster, småhus och flerbostadshus. Vi antar att all värme från 
värmepumpar i Nollalternativen istället ges av pelletspannor. Det totala värmebehovet är 
oförändrat i förhållande till Nollalternativen i de sektorer som berörs av åtgärden. 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Pellets i stället för 
värmepumpar” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt     
total     
profil ☺   ☺ 

Miljö – LCA     
klimat     
markozon    ☺ 
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx     
NH3     
partiklar     

Miljö - kval.     
 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Pellets i stället för värmepumpar” 

Samlad bedömning    ☺ 
 
Värdering 
Den direkta energiförbrukning ökar när man byter elförbrukning i värmepumpar mot 
småskalig eldning av pellets eftersom värmepumpar ger ett utbyte på 3 ggr elförbrukningen. 
Den totala energiförbrukningen över livscykeln ökar, trots att elens uppströms förbrukning av 
energiråvaror ingår i den totala energiförbrukningen. Detta beror på att elen har förhållandevis 
låg total energiförbrukning över livscykeln, då vissa av de energislag som ingår i elmixen 
saknar uppströms förluster (sol, vind, vatten). I Nollalternativ 3 är andelen värme från 
värmepumpar liten, varför åtgärden får litet genomslag. Andelen förnyelsebara bränslen ökar i 
Nollalternativen 1 och 4, vilka har en hög andel icke-förnybara bränslen i elmixen. Vid den 
kvalitativa bedömningen har vi funnit en tydlig minskning av uran och vattenkraft inom 
hushållssektorn (småhus och flerbostadshus) i alla Nollalternativen. Ökningen i direkt 
energiförbrukning och total energiförbrukning samt ökade utsläpp av NH3 värderas negativt. 
Till pelletspannornas fördel talar minskad sårbarhet och ökad sysselsättning/tillväxt. Det är 
tveksamt om åtgärden ska föreslås ingå i energiplanen med tanke på att det är så många 
faktorer som spelar in t ex var huset är beläget. Åtgärden skulle kanske inordnas i åtgärden 
Ökad fokus på energifrågor i plan-, bygglovs- och tillsynsfrågor eller omformuleras till att 
kommunen tar fram riktlinjer för var man rekommenderar fjärrvärme, pellets eller 
värmepumpar. Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen som den nu är formulerad. 
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6. Enskilda solfångare på småhus 
 
Beskrivning 
Åtgärden gäller endast småhus för vilka inkoppling på fjärrvärmenätet inte är aktuellt (enligt 
en inventering i kommunen rör det sig om 1 527 småhus, de allra flesta för permanent 
boende). En konservativ uppskattning av energibesparingspotentialen är 2 MWh/villa/år 
(gäller gammal villa med dygnslagring, upp till 6 MWh/h i nya villor, källa: 
Energimyndigheten). Vi antar samma förbrukning av fjärrvärme som i Nollalternativen. 
Resterande värmebehov tillgodoses i första hand med solvärme enligt uppskattningar ovan, 
övrigt värmebehov som i Nollalternativen. 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Enskilda solfångare på 
småhus” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt ☺ ☺ ☺ ☺ 
total     
profil     

Miljö – LCA     
klimat     
markozon    ☺ 
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx     
NH3     
partiklar     

 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Enskilda solfångare på småhus” 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Värdering 
Den direkta energiförbrukningen minskar, då solvärme inte räknas in i denna. Besparingen av 
icke förnybara energislag är inte tillräcklig för att få genomslag i profilen. När det gäller 
miljöpåverkan är den minskade användningen av bränslen inte tillräcklig för att få genomslag 
på miljöeffekterna. Kvalitativt bedöms åtgärden mycket positivt utifrån minskad 
resursförbrukning och minskad mängd avfall. När det gäller genomförandet av åtgärden 
spelar energirådgivningen en viktig roll. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
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7. Individuell mätning och fakturering i flerbostadshus 
 
Beskrivning 
Vi antar att värmebehovet i sektorn flerbostadshus minskar med 15%. (I rapporten 
”Individuell värmemätning i svenska flerbostadshus” anges att man normalt uppnår 10-20% 
besparingar vid debitering av både värme och vatten). Vi räknar på 100% genomslag, dvs. 
hela sektorn uppnår detta. 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Individuell mätning och 
fakturering i flerbostadshus” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

Direkt ☺ ☺ ☺ ☺ 
total ☺ ☺ ☺ ☺ 
profil     

Miljö – LCA     
Klimat     
markozon     
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx     
NH3 ☺ ☺  ☺ 
Partiklar     

 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Individuell mätning och fakturering i 
flerbostadshus” 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Värdering 
Åtgärden innebär en direkt besparing av energi. Den minskade direkta energiförbrukningen 
får genomslag på den totala energiförbrukningen. Åtgärden innebär en lika stor procentuell 
minskning av alla former av uppvärmning, dvs. en blandning av förnybara och icke förnybara 
bränslen, varför åtgärden inte påverkar profilen. Åtgärden är dock inte av den omfattningen 
att den får något större genomslag i minskad miljöpåverkan. Tittar man på sektorn hushåll 
(flerbostad) blir det en minskning av samtliga bränsleslag. Särskilt värt att notera är 
minskningen av olja. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
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8. Energieffektivisering av befintliga bostäder 
 
Beskrivning 
Åtgärdsförslaget berör sektorerna småhus och flerbostadshus. I Naturvårdsverkets rapport 
4965 bedöms potentialen för energieffektivisering (1993-2020) vara 50-80% på el (exklusive 
uppvärmning) och ca 30% på värme. Vi beräknar effektivisering till 2020 med Nuläge som 
referensnivå, vilket innebär att vissa Nollalternativ redan kan ha uppnått denna nivå på 
effektivisering. Med hänsyn till att vårt referensår (Nuläge) är 2002, bör vi räkna med lägre 
effektiviseringspotentialer. Vi räknar med en besparing på 50% för el (ej värme) och 20% för 
värme (inklusive el till värme). 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Energieffektivisering av 
befintliga bostäder” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

Direkt ☺ ☺ ☺ ☺ 
total ☺ ☺ ☺ ☺ 
profil ☺ ☺ ☺ ☺ 

Miljö – LCA     
Klimat ☺   ☺ 
Markozon ☺   ☺ 
Försurning ☺   ☺ 
övergödning ☺   ☺ 
NOx ☺   ☺ 
SOx ☺ ☺  ☺ 
NH3 ☺ ☺ ☺ ☺ 
Partiklar ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Energieffektivisering av befintliga bostäder” 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positiv i samtliga Nollalternativ. Åtgärden bör dock omformuleras så att det 
framgår hur det hela ska gå till och vilka fastigheter det gäller (både kommunala och 
privata?). En policy kan göras för kommunens egna fastigheter. Energideklarationer kan 
användas som stöd för åtgärden. För bygglovsärenden kan man eventuellt tänka sig att krav 
på effektivisering kommer med i bygglovet. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

9. Etanoldrivna kommunbilar 
 
Beskrivning 
Åtgärden beräknas utifrån att samtliga kommunens bilar körs på etanol. I modellen antas 
samma bränsleförbrukning (MJ/km) för bensin- och etanoldrivna bilar. År 2004 upphandlades 
ca 185 000 liter bensin till kommunens bilar, motsvarande 1672,4 MWh (9,04 MWh/m3, 
enligt Energimyndigheten). Denna energimängd ersätts i modellen av E85, blandad av 15% 
bensin och 85% etanol från vete. Modellen räknar denna bränsleförbrukning utöver den 
övergång till etanol som sker ändå i vissa Nollalternativ. 
 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av Åtgärden ”Etanoldrivna 
kommunbilar” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt ☺ ☺ ☺ ☺ 
total     
profil  ☺   

Miljö – LCA     
klimat     
markozon     
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx     
NH3     
partiklar     

Miljö - kval.     
 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Etanoldrivna kommunbilar” 

Samlad bedömning     
 
Värdering 
Inom transportsektorn får minskningen i olja positiva effekter med tanke på att miljöpåverkan 
inom transportsektorn är stor i förhållande till energianvändningen. Etanoldrift kan också 
bidra till ett rikt odlingslandskap. Den största miljöeffekten fås om åtgärden genomförs tidigt 
med tanke på nulägessituationen. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
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10. Byt utebelysning till lågenergilampor 
 
Beskrivning 
Gamla lampor förbrukar 140 kW och nya 70 kW. Ca 1 700 lampor återstår att byta. Antalet 
lystimmar per år beräknas till 4 000. Vi antar att samtliga återstående lampor byts ut, 
besparingen blir då: 1700*70 W*4000 h = 476 MWh 
Sammanfattande bedömning (LCA) av effekter på energi och miljö av åtgärden ”Byt utebelysning till 
lågenergilampor” 

 Bedömning av effekter om åtgärden införs i 
 Nollalternativ 1 Nollalternativ 2 Nollalternativ 3 Nollalternativ 4 
Energi     

direkt ☺ ☺ ☺ ☺ 
total     
profil     

Miljö – LCA     
klimat     
markozon     
försurning     
övergödning     
NOx     
SOx     
NH3     
partiklar     

Miljö - kval.     
 
Sammanfattande kvalitativ miljöbedömning av åtgärden ”Byt utebelysning till lågenergilampor” 

Samlad bedömning ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt utifrån minskningen i direkt energianvändning. Kvalitativt bedöms 
åtgärden mycket positivt utifrån minskad resursförbrukning och minskad mängd avfall (under 
förutsättning att eventuellt kvicksilver i lamporna tas om hand på ett kontrollerat sätt). 
Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
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Kvalitativt miljöbedömda åtgärder 
Den kvalitativa miljöbedömningen av åtgärder (där inga LCA-beräkningar gjorts) har gått till 
på följande sätt. Först beskrivs åtgärden så noggrant som möjligt. Sedan görs en bedömning 
om denna beskrivning är tillräcklig för att överhuvudtaget göra en miljöbedömning. Om så är 
fallet undersöks hur åtgärden påverkar energianvändning och fördelning mellan olika 
energislag. Miljöbedömningen görs utifrån om åtgärden påverkar de regionala miljömålen 
(Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap) 
positivt eller negativt. Hänsyn tas också till bränslenas miljöpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv, resursförbrukning och avfall. Om underlaget inte räcker för en 
miljöbedömning lyfts viktiga miljöaspekter fram som kan bedömas vara relevanta. 

Uppvärmning 
11. Solfångarfält för fjärrvärme 4-5 månader om året 
 
Beskrivning 
Solvärmen skulle uppskattningsvis utgöra ca 4 % av årsproduktionen (Kungälv). Ett problem 
är att solvärme produceras under sommaren då avfallsvärme kyls bort. Under perioden maj till 
september 2005 var energiproduktionen (bortkylning avdragen): maj 5768 MWh, juni 3691 
MWh, juli 2020 MWh, augusti 2563 MWh och september 4214 MWh. Om solvärmen ska 
ersätta avfallsförbränning måste det insamlade avfallet balas och lagras. Detta skulle kunna 
vara ett bra alternativ om det råder brist på sopor vilket, inte är fallet idag. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Om ett system utan värmelagring väljs så passar detta inte så bra in i fjärrvärmesystemet 
eftersom avfall förbränns under sommaren. Värmelagring i sjö bedöms som tveksamt ur 
natur- och miljösynpunkt. Området runt värmeverket är begränsat vilket sannolikt medför att 
ett solfångarfält inte ryms. Bedömningen är att en investering i solfångarfält inte är 
ekonomiskt rimlig utifrån de förutsättningar som råder vid värmeverket. Åtgärden föreslås 
inte ingå i energiplanen. 
 
12. Lokala värmecentraler i mindre samhällen (hushåll/lokaler som inte kan anslutas till 
fjärrvärme) 
 
Beskrivning 
Utanför Finspångs centralort finns ca 1 500 småhus (de allra flesta för permanent boende), 
660 lägenheter, 12 fastigheter för industri- och affärsverksamhet samt 29 övriga lokaler. Det 
kommunala bostadsbolaget Vallonbygden utreder för närvarande förutsättningarna för att 
ersätta olja med biobränsle i ett antal kommunala fastigheter t ex i Hällestad och Rejmyre. 
Lokala biobränslebaserade värmecentraler bör i första hand tillskapas för att ersätta oljan i 
offentliga lokaler, industri- och affärslokaler och flerfamiljshus. 
 
Miljöbedömning 
Förändringen i energianvändning består i att olja ersätts av biobränsle. Minskningen av olja är 
i absoluta tal lika stor inom varje scenario. 
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De miljömål som påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. De mål som bedöms få en viss negativ 
påverkan är Frisk luft (lokalt) och Levande skogar. Målet Ett rikt odlingslandskap kan 
påverkas både positivt och negativt. När det gäller resursförbrukningen bedöms åtgärden få en 
positiv effekt. 
 
Värdering 
Den samlade bedömningen är positiv. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
13. Sprid kunskap om vedeldningsteknik 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 4 Vedeldningsriktlinjer för gamla pannor. I övrigt 
bedrivs detta arbete inom ramen för miljöavdelningens tillsynsarbete. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 4 Vedeldningsriktlinjer för gamla pannor. 
 
14. Värmepumpar där uppvärmning med fjärrvärme, solfångare och biobränsle inte är 
möjligt 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 5 Främjande av pelletspannor i stället för värmepumpar.
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 5 Främjande av pelletspannor i stället för värmepumpar. 
 
15. Naturgas i fjärrvärmeproduktion 
 
Beskrivning 
Naturgas kan ersätta olja som spetslast i värmeverket. Denna åtgärd, som i värmeverket inte 
kräver någon större investering, förutsätter dock att en naturgasledning dras till Finspångs 
kommun. Om åtgärden blir aktuell bör den kopplas till åtgärd 1 Fortsatt 
fjärrvärmeutbyggnad, åtgärd 2 Satsa på kraftvärme och åtgärd 23 Tillvarata spillvärme. 
 
Miljöbedömning 
Förändringen i energianvändning består i att olja ersätts av naturgas. Minskningen av olja är i 
absoluta tal lika stor inom varje scenario. 
 
De miljömål som påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och 
vattendrag. När det gäller resursförbrukning är naturgas precis som olja en ändlig resurs. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 1 Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad. 



 14 

Elproduktion 
16. Undersök möjligheter att nyttja småskalig vattenkraft (gamla dammar, ”fri 
flödeskraft”)  
 
Beskrivning 
En inventering av potentialen för småskalig vattenkraft i Östergötland kommer att 
genomföras. Eventuella områden som bedöms lämpliga för småskalig vattenkraft bör läggas 
in i översiktsplanen. 
 
Miljöbedömning 
Om elproduktion från småskalig vattenkraft skulle bli aktuell i vår kommun skulle svensk 
marginalel ersättas vilket främst skulle medföra minskad användning av olja och kol. 
 
De miljömål som skulle påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Målet Levande sjöar och vattendrag skulle 
kunna påverkas både positivt och negativt. När det gäller resursförbrukning och avfall skulle 
”egen” elproduktion få en positiv effekt. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt under förutsättning att hänsyn tas till natur och miljö. Bör 
omformuleras till att eventuellt lämpliga områden för småskalig vattenkraft redovisas i 
översiktsplanen. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
17. Verka för återköp av elnätet och bilda ett lokalt el- och energibolag 
 
Beskrivning 
Svårt att ge en beskrivning av hur åtgärden ska utformas. 
 
Miljöbedömning 
Ser inte några miljöeffekter kopplade till den här åtgärden. 
 
Värdering 
Sannolikt mest organisatoriska och ekonomiska effekter. Åtgärden föreslås inte ingå i 
energiplanen. 
 
18. Undersök förutsättningar för vindkraft 
 
Beskrivning 
I Finspångs kommun finns inga områden avsatta som riksintressen för vindkraft. Av en ny 
rapport från Uppsala universitet (2006) framgår dock att det finns flera skogområden som har 
vindkraftspotential i kommunen. I ÖP-arbetet kommer områden lämpliga för vindkraft att 
pekas ut (åtgärd i de regionala miljömålen). 
 
Miljöbedömning 
Om elproduktion från vindkraft skulle bli aktuell i vår kommun skulle svensk marginalel 
ersättas vilket främst skulle medföra minskad användning av olja och kol. 
 
De miljömål som skulle påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag. Negativt är att 
landskapsbilden skulle förändras. När det gäller resursförbrukning och avfall skulle ”egen” 
elproduktion få en positiv effekt. 
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Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Bör omformas till att områden lämpliga för vindkraft pekas ut i 
översiktsplanen. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
19. Undersök förutsättningar för nyttjande av solceller vid nybyggnation 
 
Beskrivning 
Kommunen kan främja nyttjande av solceller genom information om teknik och eventuella 
möjligheter till statsbidrag. Åtgärden bör kopplas till åtgärd 55 Fortsatt satsning på 
kommunal energirådgivning, åtgärd 56 Satsa på energirådgivning inom den kommunala 
verksamheten och åtgärd 63 Samarbete med universitet och högskola. 
 
Miljöbedömning 
Om elproduktion från solceller skulle bli aktuell i vår kommun skulle svensk marginalel 
ersättas vilket främst skulle medföra minskad användning av olja och kol. Underlaget är dock 
inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning.  
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Bör dock omformuleras till att kunskap om nyttjande av solceller 
sprids via den kommunala energirådgivningen. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 

Hushållning och effektivisering 
20. Riktlinjer för energieffektivisering vid renoveringar 
 
Beskrivning 
Oklart hur riktlinjer kan användas i kommunens myndighetsarbete vid t ex antagande av 
detaljplaner och vid bygglovsgivning. I den rådgivande verksamheten skulle sannolikt 
riktlinjer för energieffektivisering kunna få en betydelse. Riktlinjer för energieffektivisering 
kan också vara ett stöd för fastighetsbolag och näringslivet i övrigt. Åtgärden bör kopplas till 
åtgärd 8 Energieffektivisering av befintliga bostäder, åtgärd 21 Riktlinjer för energisnåla hus, 
åtgärd 55 Fortsatt satsning på kommunal energirådgivning, åtgärd 56 Satsa på 
energirådgivning inom den kommunala verksamheten och åtgärd 57 Öka fokus på 
energifrågor i plan-, bygglovs- och tillsynsarbetet. 
 
Miljöbedömning 
Om åtgärden skulle leda till en minskad energiåtgång är detta naturligtvist positivt. 
Underlaget är dock inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 8 Energieffektivisering av befintliga bostäder. 
 
21. Riktlinjer för energisnåla hus vid nybyggnation (jfr nollenergihus) 
 
Beskrivning 
Oklart hur riktlinjer kan användas i kommunens myndighetsarbete vid t ex antagande av 
detaljplaner och vid bygglovsgivning. I den rådgivande verksamheten skulle sannolikt 
riktlinjer för energieffektivisering kunna få en betydelse. Riktlinjer för energisnåla hus kan 
också vara ett stöd för näringslivet i övrigt. Åtgärden bör kopplas till åtgärd 8 
Energieffektivisering av befintliga bostäder, åtgärd 20 Riktlinjer för energieffektivisering vid 
renoveringar, åtgärd 55 Fortsatt satsning på kommunal energirådgivning, åtgärd 56 Satsa på  
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energirådgivning inom den kommunala verksamheten och åtgärd 57 Öka fokus på 
energifrågor i plan-, bygglovs- och tillsynsarbetet. 
 
Miljöbedömning 
Om åtgärden skulle leda till en minskad energiåtgång är detta naturligtvist positivt. 
Underlaget är dock inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 8 Energieffektivisering av befintliga bostäder. 
 
22. Skarpare regler för energieffektivitet i byggnadsnämnden 
 
Beskrivning 
Oklart hur sådana regler kan användas i kommunens myndighetsarbete. Åtgärden bör kopplas 
till åtgärd 8 Energieffektivisering av befintliga bostäder, åtgärd 20 Riktlinjer för 
energieffektivisering vid renoveringar, åtgärd 21 Riktlinjer för energisnåla hus vid 
nybyggnation och åtgärd 57 Ökad fokus på energifrågor i plan-, bygglovs- och 
tillsynsverksamhet. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 57 Ökad fokus på energifrågor i plan-, bygglovs- och 
tillsynsverksamhet. 
 
23. Tillvarata spillvärme  
 
Beskrivning 
Spillvärme från industrin skulle teoretiskt kunna tillföras kommunens fjärrvärmenät. Om 
industrin själva kan nyttja spillvärmen skulle kapacitet kunna frikopplas i värmeverket så att 
flera småhus skulle kunna anslutas till fjärrvärmen t ex områden med direktverkande el. 
Eventuellt skulle en del av spillvärmen från industrin kunna användas till fjärrkyla. 
Möjligheterna att nyttja spillvärme inom industrin bör utredas vidare. Åtgärden bör kopplas 
till åtgärd 1 Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad, åtgärd 2 Satsning på kraftvärme, åtgärd 12 Lokala 
värmecentraler i mindre samhällen, åtgärd 48 Stimulera samverkan, åtgärd 49 Bilda en 
energigrupp, åtgärd 56 Satsa på energirådgivning inom den kommunala verksamheten och 
åtgärd 63 Samarbete med universitet och högskola. 
 
Miljöbedömning 
Om åtgärden leder till en minskad energiåtgång är detta naturligtvist positivt. Underlaget är 
dock inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Bör dock omformuleras till att förutsättningarna för att tillvarata 
spillvärme utreds vidare. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
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24. Morötter i form av utmärkelser till effektivisering 
 
Beskrivning 
Formerna för detta skulle kunna arbetas fram i samverkan mellan kommun och näringsliv 
som en del i uppföljningen av energiplanen. Bör därför kopplas till åtgärd 49 Bilda en 
energigrupp. 
 
Miljöbedömning 
Om åtgärden skulle leda till en minskad energiåtgång är detta naturligtvist positivt. 
Underlaget är dock inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 49 Bilda en energigrupp. 

Transporter 
25. Utveckla den spårbundna trafiken i regionen för person och godstransport samt 
nyttjande av ny teknik (flexibilitet, bränslen) 
 
Beskrivning 
Finspångs kommun ingår i ett samverkansprojekt kring ”duospårtrafik” i Östergötland. När 
det gäller godstrafiken är en god samverkan mellan kommunen och näringslivet även 
fortsättningsvis av stor betydelse t ex i kontakterna med Banverket. Bör kopplas till åtgärd 49 
Bilda en energigrupp. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt på sikt. På kort sikt handlar det om att aktivt följa utvecklingen 
inom området. Bör omformuleras till att aktivt arbeta för att den spårbundna trafiken i 
regionen för person och godstransport samt nyttjande av ny teknik utvecklas. Åtgärden 
föreslås ingå i energiplanen. 
 
26. Synliggöra kollektivtrafiken (t ex elektroniska tavlor, betalsystem, tidtabeller och 
marknadsföring) 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 3 Mer kollektivresor. Bör också kombineras med andra 
åtgärder som syftar till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 3 Mer kollektivresor. 
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27. Gratis kollektivtrafik 
 
Beskrivning 
Erfarenheter från t ex Ockelbo visar att det är möjligt att öka resandet med buss om man inför 
gratis kollektivtrafik. Åtgärden måste dock kombineras med en rad andra åtgärder t ex 
samordning av de samhällsbetalda resorna, utveckling av informationssystem och tidtabeller 
och förbättrad hållplatsstandard. Denna åtgärd bör därför kopplas till åtgärd 3 Mer 
kollektivresor och åtgärder som syftar till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken.   
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 3 Mer kollektivresor. 
 
28. Subventioner av kollektivtrafik 
 
Beskrivning 
Kollektivtrafiken subventioneras redan idag kraftigt av kommunen. Biljettintäkterna täcker 
idag endast ca 25 %. När det gäller biljettpriset har sannolikt åtgärd 27 Gratis kollektivtrafik 
bättre förutsättningar att nå positiv effekt. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen. 
 
29. Ny teknik för kollektivtrafik med buss (flexibilitet, bränslen) 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 3 Mer kollektivresor. Särskilt viktigt är en övergång till 
alternativa bränslen. Åtgärden bör kombineras med andra åtgärder som syftar till ett ökat 
nyttjande av kollektivtrafiken samt till åtgärd 35 Verka för etablering av tankställen för 
alternativa drivmedel. 
 
Miljöbedömning 
Om en övergång till alternativa drivmedel sker består förändringen i energianvändning i att 
olja ersätts av biobränsle.  
 
De miljömål som påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. Det mål som bedöms kunna få en viss negativ 
påverkan är Levande skogar. Målet Ett rikt odlingslandskap kan påverkas både positivt och 
negativt. När det gäller resursförbrukningen bedöms åtgärden få en positiv effekt. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 3 Mer kollektivresor.  
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30. Stimulera tjänsteresor med kollektivtrafik genom att tillhandahålla kort till 
Östgötatrafiken 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 3 Mer kollektivresor. Bör också kombineras med andra 
åtgärder som syftar till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken samt åtgärd 41 Ta fram en 
resepolicy. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 3 Mer kollektivresor. 
 
31. Inventera pendlingsbehov och tillgång. Satsa på kollektivtrafik där det finns 
potential 
 
Beskrivning 
Detta genomförs kontinuerligt inom Östgötatrafiken. Inom ramen för TRAST-arbetet 
(trafikstrategi för Finspångs kommun) sker ett samarbete mellan kommunen, Östgötatrafiken 
och näringslivet. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden genomförs redan och behandlas dessutom i kommunens trafikstrategi. Åtgärden 
föreslås inte ingå i energiplanen. 
 
32. Skapa fler avgiftsfria pendelparkeringar 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 3 Mer kollektivresor. Bör också kombineras med andra 
åtgärder som syftar till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 3 Mer kollektivresor. 
 
33. Undersök möjlighet till samordning av transporter 
 
Beskrivning 
I den upphandling av samhällsbetalda resor som pågår gör kommunen en samlad upphandling 
av t ex skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor, kompletteringstrafik och mat- och posttransporter. 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 65 Ta fram riktlinjer för energi- och miljöanpassad 
upphandling. 
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Miljöbedömning 
En samlad upphandling kan få betydelse för energianvändning och miljöpåverkan. Underlaget 
är dock inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning.
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Vikten av att detta bör ske även fortsättningsvis och även omfatta 
flera sektorer betonas. Bör formuleras till att möjligheterna till samordning av transporter 
utvecklas vidare t ex utifrån erfarenheter från upphandlingen av samhällsbetalda resor. 
Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
34. Satsa på lokala underleverantörer och entreprenörer 
 
Beskrivning 
Kommunen har begränsade möjligheter på grund av lagen om offentlig upphandling. 
Åtgärden torde dock vara gångbar inom näringslivet. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Svårt att bedöma om åtgärden medför energivinster (ibland förluster) och svårt att 
genomföra/påverka. Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen. 
 
35. Verka för etablering av tankställen för alternativa drivmedel (etanol, biogas, vätgas)
 
Beskrivning 
Kommunen och näringslivet har en viktig roll när det gäller att efterfråga alternativa 
drivmedel (särskilt biogas). Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 9 Etanoldrivna bilar, åtgärd 
29 Ny teknik för kollektivtrafik med buss och åtgärd 36 Kommun- och företagsbilar med 
alternativa drivmedel. 
 
Miljöbedömning 
Om en övergång till alternativa drivmedel sker består förändringen i energianvändning i att 
olja ersätts av biobränsle.  
De miljömål som påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. De mål som bedöms kunna få en viss negativ 
påverkan är Levande skogar. Målet Ett rikt odlingslandskap kan påverkas både positivt och 
negativt. När det gäller resursförbrukningen bedöms åtgärden få en positiv effekt. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
36. Kommun- och företagsbilar med alternativa drivmedel (biogas) 
 
Beskrivning 
Samverkan har etablerats mellan Svensk Biogas (Linköping) och kommunen kring ett 
tankställe och en framtida produktion vid vårt reningsverk. Åtgärden bör kopplas till åtgärd 9 
Etanoldrivna kommunbilar, åtgärd 29 Ny teknik för kollektivtrafik, åtgärd 35 Verka för 
etablering av tankställen för alternativa drivmedel, åtgärd 41 Ta fram en resepolicy och 
åtgärd 65 Ta fram riktlinjer för energi- och miljöanpassad upphandling. 
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Miljöbedömning 
Om en övergång till alternativa drivmedel sker består förändringen i energianvändning i att 
olja ersätts av biobränsle.  
 
De miljömål som påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. De mål som bedöms kunna få en viss negativ 
påverkan är Levande skogar. Målet Ett rikt odlingslandskap kan påverkas både positivt och 
negativt. När det gäller resursförbrukningen bedöms åtgärden få en positiv effekt (har dock 
betydelse från vad biogasen utvinns - avfall, grödor, biprodukt från t ex etanoltillverkning). 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
37. Gå och cykla till skolan/jobbet-satsning (kombinera med friskvårdsprogram) 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 24 Morötter i form av utmärkelser, åtgärd 38 Bygg ut 
gång och cykelvägar, åtgärd 41 Ta fram resepolicy, åtgärd 41 Bilda en energigrupp, åtgärd 62 
Satsa på energi- och miljöfrågor i undervisningen och åtgärd 64 Nysatsning på folkbildning. 
 
Miljöbedömning 
Om en satsning på att gå och cykla blir lyckosam leder detta till en minskad energianvändning 
(särskilt olja). 
 
De miljömål som skulle påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och 
Levande skogar. När det gäller resursförbrukning och avfall skulle åtgärden få en positiv 
effekt. Positiva effekter skulle också uppnås när det gäller hälsan. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
38. Bygg ut gång- och cykelvägar, översyn av var de behövs 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 24 Morötter i form av utmärkelser, åtgärd 37 Gå och 
cykla till jobbet/skolan-satsning, åtgärd 41 Ta fram resepolicy, åtgärd 49 Bilda en 
energigrupp, åtgärd 62 Satsa på energi- och miljöfrågor i undervisningen och åtgärd 64 
Nysatsning på folkbildning. 
 
Miljöbedömning 
Om en satsning på utbyggnad och översyn av gång- och cykelbanor genomförs kan detta leda 
till en minskad energianvändning (särskilt olja). 
 
De miljömål som skulle påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och 
Levande skogar. Resursförbrukning och avfall skulle liksom hälsan påverkas positivt. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
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39. Starta bilpooler och främja samåkning (bokningssystem, satsa på dem som ännu ej 
är bilburna) 
 
Beskrivning 
En del studier visar att en satsning på bilpooler leder till minskat resande eftersom resan 
föregås av ett medvetet val. Om en bilpool byggs upp för allmänheten bör man satsa på 
bränslesnåla och/eller fordon som körs på alternativa drivmedel. Åtgärden bör kopplas till 
åtgärd 64 Nysatsning på folkbildning. 
 
Miljöbedömning 
Om en satsning på bilpooler leder till ett minskat resande minskar i huvudsak användningen 
av olja. 
 
De miljömål som skulle påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och 
Levande skogar. Resursförbrukning och avfall skulle påverkas positivt. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
40. Strategiskt placerade, avgiftsfria parkeringsplatser för bilpoolsbilar och bilar som 
drivs av förnybara drivmedel 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 35 Verka för etablering av tankställen för alternativa 
drivmedel, åtgärd 36 Kommun- och företagsbilar med alternativa drivmedel och åtgärd 39 
Starta bilpooler. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Dessa parkeringar bör tillskapas. Åtgärden föreslås ingå i 
energiplanen. 
 
41. Ta fram resepolicy i större företag och offentlig verksamhet 
 
Beskrivning 
Denna åtgärd bör kopplas till åtgärd 30 Stimulera tjänsteresor med kollektivtrafik, åtgärd 33 
Undersök möjligheter till samordning av transporter, åtgärd 35 Verka för etablering av 
tankställen för alternativa drivmedel, åtgärd 36 Kommun- och företagsbilar med alternativa 
drivmedel och åtgärd 42 EcoDriving. 
 
Miljöbedömning 
Om en resepolicy leder till ett minskat resande minskar i huvudsak användningen av olja. 
 
De miljömål som skulle påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och 
Levande skogar. Resursförbrukning och avfall påverkas positivt.  
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Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
42. Ecodriving (utbilda egen personal) 
 
Beskrivning 
EcoDriving eller sparsam körning kan minska bränsleförbrukningen med 10-15 %. Bästa 
effekt nås om utbildningen riktar sig till dem som kör mycket i tjänsten. Åtgärden bör kopplas 
till åtgärd 41 Ta fram resepolicy och åtgärd 64 Nysatsning på folkbildning. 
 
Miljöbedömning 
Om personalen utbildas och vidareutbildas i EcoDriving kan användningen av olja minskas 
med ca 10%. 
 
De miljömål som skulle påverkas positivt är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och 
Levande skogar. Resursförbrukning och avfall påverkas positivt. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
43. Visa folk vad bilen kostar 
 
Beskrivning 
Se åtgärd 56 Nysatsning på folkbildning. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 56 Nysatsning på folkbildning. 
 
44. Naturgas för att slippa transport av drivmedel 
 
Beskrivning 
Nyttjande av naturgas för att slippa transporter av olja och gasol förutsätter att en 
naturgasledning dras fram till Finspångs kommun. Se åtgärd 15 Naturgas i 
fjärrvärmeproduktionen. 
 
Miljöbedömning 
Att ersätta olja och gasol är positivt eftersom transportbehovet skulle minska. Resursmässigt 
är dock naturgas en fossil och ändlig resurs. Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara 
meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
En ökad användning av naturgas finns med i några av omvärldsscenarierna (något Finspångs 
kommun inte kan styra över). Naturgas för att slippa transporter av olja och gasol bör därför 
inte behandlas också som en åtgärd. Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen.  
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45. P-avgifter i kommunen 
 
Beskrivning 
Sannolikt bättre att satsa på uppmuntrande åtgärder som åtgärd 32 Skapa fler avgiftsfria 
pendelparkeringar, åtgärd 38 Bygg ut gång- och cykelvägar och åtgärd 40 Strategiskt 
placerade avgiftsfria parkeringsplatser. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen. 
 
46. Uppmuntra/tillåta hemarbete i kommunen 
 
Beskrivning 
Olika studier pekar på att det inte finns något tydligt samband mellan minskad 
energianvändning och hemarbete. I flera fall visar det sig att man i allt högre grad bosätter sig 
på landsbygden om man ges möjlighet till hemarbete vilket medför att antalet bilresor ökar. I 
flera fall uppstår ett behov av fler bilar per hushåll vilket ofta får en negativ påverkan på 
miljön då ”andrabilen” har sämre miljöprestanda. 
 
Miljöbedömning 
Tveksamt om mer hemarbete gynnar energianvändningen och dess miljöpåverkan. 
 
Värdering 
Åtgärden är mer en fråga om livskvalitet än en relevant åtgärd i energiplanen. Åtgärden 
föreslås inte ingå i energiplanen. 
 
47. Upprustning av vägnätet (hastighetshöjning!) 
 
Beskrivning 
Kräver stora investeringar från väghållaren. 
 
Miljöbedömning 
Tveksamt om en upprustning av vägnätet gynnar energianvändningen och dess 
miljöpåverkan. 
 
Värdering 
Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen. 

Information och dialog 
48. Stimulera samverkan i energifrågor (på olika nivåer) 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 49 Bilda en energigrupp, åtgärd 50 Åtgärdsprogram 
tillsammans med fastighetsägare och industri, åtgärd 51 Skapa incitament för industriell 
ekologi, åtgärd 54 Skapa mötesplatser, åtgärd 55 Fortsatt satsning på utåtriktad 
energirådgivning och åtgärd 56 Satsa på energirådgivning inom den kommunala 
verksamheten.  
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Miljöbedömning 
Samverkan, information och dialog leder sammantaget sannolikt till positiva effekter. 
Underlaget är dock inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 49 Bilda en energigrupp. 
 
49. Bilda en energigrupp (kommun, näringsliv, skola), bl.a. för information och 
uppföljning, men även aktiv i implementering av åtgärder i planen 
 
Beskrivning 
En lokal samverkansgrupp i energifrågor kan bli ett forum för: 
• implementering av energiplanen i olika verksamheter 
• genomförande av ett stort antal av åtgärderna  
• uppföljning och uppdatering av energiplanen 
• god kompetens inom energi- och miljöområdet 
• skapande av mötesplatser 
• samverkan med universitet och högskola 
 
Miljöbedömning 
Ett arbete enligt energiplanens intentioner leder både till minskad energianvändning och 
mindre påverkan på miljön. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det ska vara 
meningsfullt att gå vidare med en detaljerad miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
50. Åtgärdsprogram tillsammans med fastighetsägare och industri för 
energieffektivisering (energispartips till företag)  
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 8 Energieffektivisering av befintliga bostäder, åtgärd 12 
Lokala värmecentraler i mindre samhällen, åtgärd 23 Tillvarata spillvärme, åtgärd 48 
Stimulera samverkan, åtgärd 49 Bilda en energigrupp, åtgärd 55 Fortsatt satsning på 
utåtriktad energirådgivning och åtgärd 56 Satsa på energirådgivning inom den kommunala 
verksamheten. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 55 Fortsatt satsning på utåtriktad energirådgivning. 
 
51. Skapa incitament för industriell ekologi (återvinningssystem inom industri - 
samarbete mellan företag) 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 48 Stimulera samverkan, åtgärd 49 Bilda en energigrupp, 
åtgärd 50 Åtgärdsprogram tillsammans med fastighetsägare och industri, åtgärd 55 Fortsatt   
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satsning på utåtriktad energirådgivning och åtgärd 56 Satsa på energirådgivning inom den 
kommunala verksamheten. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 49 Bilda en energigrupp. 
 
52. Informationskampanj mot allmänheten: ställ krav på lokalproducerat; vikten av att 
göra sina inköp i den lokala butiken 
 
Beskrivning 
Studier tyder på att det inte alltid är energimässigt ”bäst” att köpa lokalproducerade livsmedel. 
Det handlar t ex om vilken årstid olika varor köps in. Inköp i den lokala butiken torde dock 
sannolikt leda till ett minskat transportbehov. Åtgärden bör kopplas till andra insatser t ex 
åtgärd 62 Satsa på energi- och miljöfrågor i undervisningen och åtgärd 64 Nysatsning på 
folkbildning. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 64 Nysatsning på folkbildning. 
 
53. Satsa på ett antal exceptionellt goda vegetariska skolmåltider/månad 
 
Beskrivning 
Energianvändningen och miljöbelastningen är lägre för vegetabilier än för animaliska 
produkter. Åtgärden bör dock kopplas till andra insatser t ex åtgärd 62 Satsa på energi- och 
miljöfrågor i undervisningen och åtgärd 64 Nysatsning på folkbildning. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 62 Satsa på energi- och miljöfrågor i undervisningen. 
 
54. Skapa mötesplatser för ökad delaktighet i samhället 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 48 Stimulera samverkan, åtgärd 49 Bilda en energigrupp, 
åtgärd 50 Åtgärdsprogram tillsammans med fastighetsägare och industri och åtgärd 51 Skapa 
incitament för industriell ekologi. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
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Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 49 Bilda en energigrupp. 
 
55. Fortsatt satsning på utåtriktad kommunal energirådgivning 
 
Beskrivning 
Finspångs kommun har tillsammans med ett antal östgötakommuner beviljats statsbidrag för 
kommunal energirådgivning t.o.m. 2007. Energirådgivaren finns på plats i kommunen en dag 
i veckan och kan nås via telefon övriga tider. Åtgärden bör kopplas till åtgärd 1 Fortsatt 
fjärrvärmeutbyggnad, åtgärd 6 Enskilda solfångare på småhus, åtgärd 8 Energieffektivisering 
av befintliga bostäder och åtgärd 56 Satsa på energirådgivning inom den kommunala 
verksamheten. 
 
Miljöbedömning 
Den kommunala energirådgivningen leder både till minskad energianvändning och mindre 
påverkan på miljön. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå 
vidare med en detaljerad miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
56. Satsa på energirådgivning inom den kommunala verksamheten (kilowattjägare) 
 
Beskrivning 
De statliga bidragen för den kommunala energirådgivningen medger inte att energirådgivarna 
arbetar med energibesparing och energieffektivisering inom kommunala förvaltningar och 
bolag. Egen kompetens inom detta område saknas för närvarande. Åtgärden förutsätter därför 
att ekonomiska medel skjuts till från förvaltningar och bolag. Åtgärden bör kopplas till åtgärd 
1 Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad, åtgärd 2 Satsning på kraftvärme, åtgärd 8 
Energieffektivisering i befintliga bostäder, åtgärd 12 Lokala värmecentraler i mindre 
samhällen, åtgärd 23 Tillvarata spillvärme, åtgärd 48 Stimulera samverkan, åtgärd 49 Bilda 
en energigrupp, åtgärd 50 Åtgärdsprogram tillsammans med fastighetsägare och industri och 
åtgärd 55 Fortsatt satsning på utåtriktad kommunal energirådgivning. 
 
Miljöbedömning 
Energirådgivning inom den kommunala verksamheten leder både till minskad 
energianvändning och mindre påverkan på miljön. Underlaget är dock inte tillräckligt för att 
det ska vara meningsfullt att gå vidare med en detaljerad miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
57. Öka fokus på energifrågor i plan-, bygglovs- och tillsynsverksamhet 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 8 Energieffektivisering i befintliga bostäder, åtgärd 20 
Riktlinjer för energieffektivisering vid renoveringar, åtgärd 21 Riktlinjer för energisnåla hus, 
åtgärd 22 Skarpare regler för energieffektivitet i Byggnadsnämnden och åtgärd 56 Satsa på 
energirådgivning i den kommunala verksamheten.  
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Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Bedöms positiv. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 

Kompetensutveckling 
58. Skapa ett pedagogiskt centrum 
 
Beskrivning 
Intressant åtgärd som kan bli frukten av åtgärd 49 Bilda en energigrupp, åtgärd 60 Stimulera 
innovatörer, åtgärd 61 Satsa på kompetensförsörjning via utbildningssektorn, åtgärd 62 Satsa 
på energi- och miljöfrågor i undervisningen och åtgärd 63 Samarbete med universitet och 
högskola. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
59. Skapa en ekoturismanläggning vid en stor sjö (t ex Tisnaren eller Ormlången), 
utveckla ekoturism i de norra kommundelarna, upplevelsepark (som Tom Tits) 
 
Beskrivning 
Tillskapande av en ekoturismanläggning kan uppmuntra till ett mer energi- och miljöanpassat 
tänkande.  
 
Miljöbedömning 
Tveksamt om tillskapandet av en ekoturismanläggning i sig har några positiva effekter på 
energianvändningen och dess miljöpåverkan med tanke på att åtgärden skulle kunna leda till 
ett ökat resande. 
 
Värdering 
Åtgärden känns intressant ur flera perspektiv. Bedöms dock inte som en relevant åtgärd i 
energiplanen. Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen. 
 
60. Stimulera innovatörer (stödja och tillvarata idéer; utveckla samarbete med 
universitet) 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 49 Bilda en energigrupp, åtgärd 61 Satsa på 
kompetensförsörjning via utbildningssektorn, åtgärd 62 Satsa på energi- och miljöfrågor i 
undervisningen och åtgärd 63 Samarbete med universitet och högskola. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning.  
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Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 63 Samarbete med universitet och högskola. 
 
61. Satsa på kompetensförsörjning via utbildningssektorn 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 49 Bilda en energigrupp, åtgärd 60 Stimulera innovatörer, 
åtgärd 62 Satsa på energi- och miljöfrågor i undervisningen och åtgärd 63 Samarbete med 
universitet och högskola. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 62 Satsa på energi- och miljöfrågor i undervisningen. 
 
62. Satsa på energi- och miljöfrågor i undervisningen (styrdokument, utbildning av 
lärare, mer miljöprofil, satsning på matematik och fysik i skolan, bredda det lokala 
utbildningsutbudet) 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 49 Bilda en energigrupp, åtgärd 60 Stimulera innovatörer, 
åtgärd 61 Satsa på kompetensförsörjning i utbildningssektorn och åtgärd 63 Samarbete med 
universitet och högskola 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
63. Samarbete med universitet och högskola för kunskapsuppbyggnad 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 49 Bilda en energigrupp, åtgärd 60 Stimulera innovatörer, 
åtgärd 61 Satsa på kompetensförsörjning via utbildningssektorn och åtgärd 62 Satsa på 
energi- och miljöfrågor i undervisningen. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Mycket viktigt även fortsättningsvis. Åtgärden bedöms positivt. Bör formuleras till fortsatt 
samarbete med universitet och högskola för kunskapsuppbyggnad och gemensamma projekt. 
Åtgärden föreslås ingå i energiplanen.  
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64. Nysatsning på folkbildning 
 
Beskrivning 
Framtagande av ett lokalt studiepaket utifrån energiplanens intentioner. Åtgärden bör kopplas 
till åtgärd 49 Bilda en energigrupp och åtgärd 55 Satsa på fortsatt utåtriktad 
energirådgivning. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 

Upphandling 
65. Ta fram riktlinjer för energi- och miljöanpassad offentlig upphandling 
 
Beskrivning 
Finspångs kommun håller på att ta fram nya riktlinjer för den kommunala upphandlingen. I 
förslaget till riktlinjer anges att miljöanpassade och energieffektiva alternativ skall väljas i 
första hand. 
 
Miljöbedömning 
Miljöanpassad offentlig upphandling torde leda till både minskad energianvändning och 
mindre påverkan på miljön. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det ska vara 
meningsfullt att gå vidare med en detaljerad miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. När riktlinjerna är antagna betonas vikten av utbildning och 
uppföljning. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
 
66. Upphandla el från förnybara energikällor 
 
Beskrivning 
Genom elcertifikatsystemet bidrar idag alla genom en kvotplikt till att produktionen av el från 
förnyelsebara källor ökar. Möjligheten finns också att köpa så kallad Bra Miljöval-märkt el. 
Då får man en elleverans som uppfyller kriterier fastställda av Svenska 
Naturskyddsföreningen. Elleveransen består då av vindkraft, kraftvärme med biobränsle 
(återföring av askan), solkraft eller vattenkraft (utbyggd före 1996) kompletterad med minst 5 
% annan förnybar el. Varje typ av produktion uppfyller kriterier avseende råvara, produktion, 
restprodukter och avfall som kräver mindre miljöpåverkan än vad lagen kräver. För 
kommunens del bör denna åtgärd kopplas till åtgärd 65 Ta fram riktlinjer för miljöanpassad 
offentlig upphandling. 
 
Miljöbedömning 
Den el som kan miljömärkas med Bra Miljöval produceras från förnybara energikällor som 
har en högre miljöprestanda än vad lagstiftningen kräver. Underlaget är dock inte tillräckligt 
för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden bedöms positivt. För kommunens del inordnas åtgärden i åtgärd 65 Ta fram 
riktlinjer för miljöanpassad offentlig upphandling. Åtgärden föreslås ingå i energiplanen. 
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67. Samordna inköp av miljöbilar (företag och kommun) 
 
Beskrivning 
Åtgärden bör kopplas till åtgärd 49 Bilda en energigrupp. 
 
Miljöbedömning 
Åtgärden leder sannolikt till positiva effekter. Underlaget är dock inte tillräckligt för att det 
ska vara meningsfullt att gå vidare med en miljöbedömning. 
 
Värdering 
Föreslås inordnas i åtgärd 49 Bilda en energigrupp. 

Övrigt 
68. Verka för att externa kostnader ska internaliseras (t ex via skatter) 
 
Beskrivning 
Svårt att beskriva hur detta kan inarbetas i en kommunal energiplan. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen. 
 
69. Underlätta nyetablering av företag, t ex kunskapsföretag 
 
Beskrivning 
Sker inom ramen för Näringslivsavdelningens arbete. 
 
Miljöbedömning 
Underlaget är inte tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att gå vidare med en 
miljöbedömning. 
 
Värdering 
Åtgärden föreslås inte ingå i energiplanen.  
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