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Energipolicy
Energipolicyn är en underpolicy till kommunens miljöpolicy.
Teknisk Förvaltning/Fastighet har till uppgift att ”erbjuda ändamålsenliga lokaler med god standard till
lägsta möjliga kostnad och miljöbelastning”. I detta uppdrag identifierar vi energi som en av de
viktigaste frågorna, som har beröring i både miljö och ekonomi. Ledningsgruppen för
Energiledningssystemet* ska se till att:
•

Användningen av energi ska vara effektiv i förhållande till nyttan. Vi ska sträva efter att
optimera användningen av energi i våra fastigheter, samt energi till drift av maskiner och
fordon.

•

Vi är fossilbränslefria 2030 och beaktar möjlighet till förnybar energiproduktion (solenergi) i
underhållsprojekt och nybyggnationer.

•

Energiarbetet ingår i varje medarbetares ansvar. All vår personal ska ha god kännedom om
vårt energiarbete och rätt kunskap och resurser för att bidra till det i sitt dagliga arbete.

•

Vi aktivt medverkar till att våra samarbetspartners och hyresgäster, inom såväl som utom
kommunförvaltningen, deltar i energispararbetet.

•

Vi tar varje tillfälle i akt att förbättra energiprestandan i vårt fastighetsbestånd. Detta omfattar
såväl fastighetsdrift och -skötsel som underhållsplanering samt ny- och ombyggnationer.

•

Energiarbetet baseras på långsiktig lönsamhet. Livscykelkostnad (LCC) och effekter på inre
och yttre miljö ska utgöra bedömningsgrund vid beslut om åtgärder liksom vid inköp och
upphandling.

•

Vi uppfyller alla tillämpliga lagkrav på energiområdet. Vi ska arbeta med ständig förbättring
och utveckling av vårt energiarbete.

•

Vi kommunicerar energipolicyn och information om vår energianvändning till alla anställda,
samarbetspartners samt övriga intresserade.
*Ledningsgruppen för Energiledningssystemet består av Fastighetschefen, biträdande
Fastighetschef, Fastighetsdriftchefen, Tekniska Förvaltningschefen, verksamhetscontroller TF
samt Fastighets energiingenjör.
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Revideringar av dokumentet
Revidering

Datum

Kommentar

Ändring av hänvisning i
sidhuvudet till den nya
standarden.
”Ledningsgruppen hos
Fastighet ska se till att:”

2013-11-13

AT

2014-01-13

2015-04-30

AT. Under ledningens genomgång beslöts detta för
att förtydliga åtagandet som standarden kräver.
Avvikelsen uppkom vid intern revision.
AT

2016-06-17

AT

2016-10-17

AT

"Vi skall vara
fossilbränslefritt" ändrades
till "fossilbränslefria"
Anpassning inför nya
organisationen. Ny
definition
”Energiledningssystemets
ledningsgrupp”
Lagt till att ”Energipolicyn
är en underpolicy till
kommunens miljöpolicy” då
enbart kommunledningen
kan besluta policies. Samt
att vi beaktar förnybar
energiproduktion vid
underhållsprojekt och
nybyggnation.
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