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Hur kan fastighetssektorn 
bidra till energiomställningen? 
Från energislöseri till värdeskapande 
fastighetsförvaltning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lst roll i börjanEnergi och klimat – inte bara förnybart utan även effektivt.Nytt uppdrag att utreda kapacitetsbristen.



Intervjustudie 
(förankra 
problembilden) 2017-
2018

Förstudie 
(Nulägesanalys + 
handlingsplan för 4 
kommuner) 2019

Införa 
värdeskapande 
fastighetsförvaltning 
2020 - 2025



Problemet
Skånska kommuner slösar bort 420 miljoner 
kronor om året på onödiga energifakturor 
(räknat enbart för lokaler där den 
genomsnittliga energianvändningen i Skåne är 
175 kWh per kvm jämfört med 115 kWh per 
kvm för Sveriges bästa kommuner).

Möjligheten
Om slöseriet, som lagen kräver, förvandlas till 
värdehöjande kapitalkostnader skapas ett 
investeringsutrymme på 7,4 miljarder kr.
Härmed sparar kommunerna nästan fem 
miljarder kronor netto under en investerings 
livslängd i ett enda länsövergripande 
energieffektiviseringsprojekt.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415
ee166afb593244812/1540897322425/Energieffekt
iva%20kommunala%20fastigheter.pdf

Presentatör
Presentationsanteckningar
Intervjuade 100 personer i 33 skånska kommuner (gruppintervju hos varje kommun) och 5 specialister på storskalig energieffektivisering.1-5 personer per kommun från följande funktioner deltog: fastigheter, ekonomienheten, miljö och budgetberedningen (ansvarig politiker). 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb593244812/1540897322425/Energieffektiva%20kommunala%20fastigheter.pdf


En skånsk/svensk medelkommun

• Vet inte vilka nyckeltal man har på aggregerat eller 
fastighetsnivå. Har ingen databas där info samlas, analyseras 
och följs upp - inga uppdaterade statusbedömningar på 
fastighetsnivå.

• Eftersatt underhåll. Merparten av den egna arbetstiden går åt 
att lösa akuta bekymmer, med nuvarande takt kommer man 
aldrig ikapp underhållsberget. 

• Har mycket begränsade personresurser som jobbar med 
energieffektivisering.

• Störst behov av stöd inom upphandling och uppföljning. 
• Slösar 13 mnkr per år i onödiga energikostnader när man skulle 

kunnat investera 225 mnkr i lönsamma åtgärder

+EFFEKTER: 150-200 årsarbeten. Minskat sjukfrånvaro
ökad produktivitet, bättre betyg (kvinnor, unga, barn, äldre). 
Skåne: Kapacitetsbrist i elnätet och importerad el. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alla är lika dåliga! Inte att man är lite bättre än andra.



FRÅN ENERGISLÖSERI TILL 
VÄRDESKAPANDE 
FASTIGHETSFÖRVALTNING

4 kommuner 
Fastighetschef, driftschef, ekonomichef, 
(miljöstrateg)
Granskning:
• Administrativa rutiner
• Fastighetsteknik – fastighetsbesiktning och 

kalkyl för reinvesteringar
Handlingsplan (beslutsunderlag)
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det kommer en slutrapport!



Hanna Savola
Tillväxtstrateg
010-2241 624

hanna.savola@lansstyrelsen.se
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