
Uppfö ljning 2014 
Hylte kömmuns energi- öch klimatstrategi 

 Mål  Kommentar 

✔ 

1. Energistrategiska frågor i kommunens 

planering. 

Arbetet med att ta fram en ny VA-plan har påbörjats i 

kommunen. Tänk om klimatanpassning kring VA-frågorna 

ingår i uppdraget. 

✔ 

2. Självförsörjningsgrad av elproduktion ska 

öka i kommunen. 

Flera vindkraftverk är uppförda i kommunen. Vattenkraft-

produktionen i kommunen motsvarar ungefär den mängd 

elenergi som kommuninvånarna använder. Solceller börjar 

dyka upp lite här och var i kommunen. 

✔ 
3. Energianvändningen i kommunens 

lokaler ska minska. 

Ett energieffektiviseringsprojekt har pågått under tiden 

2010-2014. Sammanställning av resultat görs våren 2015.  

● 
4. Byggprojekt med optimal energi- och 

resursanvändning. 

Örnahallens ombyggnad slutfördes under 2014. En 

energikartläggning av Örnvallen har gjorts våren 2014. 

● 
5. Ingen olja till uppvärmning i kommunens 

lokaler. 

Höstro, Kinnared och Rydö skola är de kommunala 

fastigheter som har olja som primär uppvärmningskälla.  

● 

6. Bara miljögodkända vedpannor i 

kommunen 

Ungefär hälften av fastbränslepannorna i kommunen var 

2014 försedda med keramik eller motsvarande 

konstruktion.  

✘ 
7. Minst 30 % av kommunens tjänstebilar 

drivas med förnybart bränsle eller el. 

Andelen fossil energi i drivmedel för kommunens 

personbilar har ökat från 91 % 2013 till 92% 2014. 

● 

8. Ökat antal resenärer med kollektivtrafik. Andelen tågresor i tjänsten 2014 har tredubblats jämfört 

med 2013. Vi har under 2014 fått företagskort på 

Hallandstrafiken för interna resor. 

✔ 

9. Ökad andel konsumtion av ekologiska 

livsmedel. 

Andelen ekologiska livsmedel var 13% år 2014 jämfört med 

7,5 % 2013. Detta innebär en ökning med 5,5% och vi har 

därmed uppnått målet med att öka med 5% per år. Vi har 

dock en del kvar till det nationella målet på 25%. 

✘ 
10. Öka andelen inköp av miljömärkt el till 

minst 25 % 

2014 var andelen miljömärkt el 0%.  

✔ 

11. Alla Hyltebor ska känna till klimathotet 

och vad var och en kan göra för att 

motverka global uppvärmning. 

2014 hölls en föreläsning på temat ”Återbruksrenovering” 

vilken ingick i en regional föreläsningsserie ”Klok 

konsument”. Vi har även arrangerat en miljötävling på 

facebook där medborgarna fick skicka in miljösmarta tips. 

   



Analys 

Av de elva målen i kommunens energi- och klimatstrategi uppfylls fem helt, fyra uppfylls delvis och två 

uppfylls inte. Förbättringsarbete behöver ske inom området för inköp av miljömärkt el och för att 

kommunens bilar ska drivas med förnybar energi eller el. 

 

Viktiga händelser under året 

Under året har ett LOVA-projekt (Naturvårdsverkets lokala vattenvårdssatsning) startats upp. Projektet 

syftar till att hitta ett nytt förvaltningsövergripande arbetssätt vid framtagande av en VA-plan för Hylte 

kommun. Arbetet ska utgå från miljökvalitetsnormer och gjorda inventeringar och föreslå prioriteringar och 

lösningar för enskilda områden. Dagvattenhantering inför framtida hot om klimatförändringar ska också 

belysas. Målsättningen är att ta fram ett överskådligt och bra beslutsunderlag tills 2016. 

Utsortering av matavfall till biogasproduktion påbörjades under 2013. Kommuninvånare som väljer att 

sortera avfallet får lägre avfallstaxa än de som inte sorterar. Under 2014 valde drygt 60 procent av 

hushållen att sortera ut matavfallet.  

Projektet med energieffektivisering avslutas 2014 och kommer att slutredovisas under 2015. Utredningar 

för att få en snabbladdstolpe och elbilar till kommunens bilpark har genomförts under året. Lämplig plats 

och kostnader har redovisats. 

I samband med nybyggnation av Torups förskola har en ny pelletspanna installerats i Torups skola för att 

värma upp de båda byggnaderna med förnybar energi. Den tidigare pelletspannan drevs ofta med 

oljebackup och den gamla förskolan värmdes upp med direktverkande el. 

Ansökningar om två LONA-projekt (Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsning) har skickats in till 

Länsstyrelsen från Hylte kommun. De handlar om tillgänglighetsanpassning och information på platserna 

Bosgård i Torup och Lahults kvarndamm i Rydöbruk. Med hjälp av stöttning från kommunen har 

Bosgårdsområdet under året fått bidrag från kulturmiljöavdelningen på Länsstyrelsen för att renovera den 

gamla kvarndammen. 

Två motioner, en om intern klimatkompensation för flyg- och bilresor och en om giftfri förskola har 

hanterats under året. 

En föreläsning om återbruksrenovering hölls i Hyltebruk under den regionala föreläsningsserien ”Klok 

konsument” i november 2014.  

Målet om en fossilfri tjänsteflotta hoppas vi uppnå genom satsning på fler elbilar i kommunen samt 

styrmedel som införande av internt klimatkonto för tjänsteresor.  

 

Våra fokusområden för 2015 är fortsatt arbete med VA-planen, ny upphandling av livsmedel samt fortsatt 

arbete med uppföljning av kommunala verksamheters källsortering. 


