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 Inledning 

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och det primära sättet 

att främja effektiv användning av energi i Finland. En ansvarsfull och effektiv användning av energi 

minskar koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen. 

 

Finland har förbundit sig till strama mål för att förbättra energieffektiviteten. Energieffektivitetsavtalen 

är statens och sektorernas tillsammans valda åtgärd för att fylla de internationella 

energieffektivitetsplikter som ställts på Finland utan ny lagstiftning eller andra nya tvångsåtgärder. 

 

Avtalens mål är att effektivera energianvändningen i industrin, energi- och servicebranschen, 

fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i oljeuppvärmningsfastigheter. 

 

Energianvändningen har frivilligt effektiverats i företag och kommuner redan under flera år. Redan från 

1990-talet har energieffektivitetsavtalen varit i Finland det primära sättet att förbättra 

energieffektiviteten och uppfylla EU:s strama plikter gällande effektivare användning av energi. 

 

I Finland är de frivilliga energieffektivitetsavtalen en viktig åtgärd för att nå effektivitetsmålen för 

energianvändning enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv (EED). Med energieffektivitetsavtalen täckte 

man över hälften av energieffektivitetsmålen som binder Finland enligt 7 artikeln i 

energieffektivitetsdirektivet under perioden 2014–2020. Avtalsverksamheten stöder även 

förverkligandet av andra skyldigheter som ställts i direktivets övriga artiklar och för sin del även 

verkställandet av byggnaders energieffektivitetsdirektiv (EPBD). 

 

Energibesparingar som nås med avtalsverksamhet stöder minskandet av Finlands växthusgasutsläpp. De 

underlättar även nationella mål i att öka användningen av förnybar energi. Effektiv användning av 

energi främjar för sin del Finlands underhållssäkerhet och energisjälvförsörjning. Samtidigt skapar det 

grön tillväxt och öppnar marknaderna för lösningar för ren teknologi. 

 

Avtalens syfte är att kontinuerligt styra företag och samfund till en bättre energieffektivitet. De som 

anslutit sig till avtalet ställer själv ett kvantitativt mål för att effektivera energianvändningen och 

förverkligar åtgärder för att nå målet. 

 

Som bakgrund till energieffektivitetsavtalet finns det energiservicedirektiv som trätt i kraft i maj 2006, 

som förpliktigar den offentliga sektorn att verka som exempel i att främja energibesparing. Avtalen är 

även en del av verkställandet av nationella och internationella avtal samt lagstiftning. Sådana är i alla 

fall Finlands energi- och klimatstrategi,  Statsrådets principbeslut om energieffektivitetsåtgärder, EU:s 

energieffektivitetsdirektiv, EU:s paket om klimatinsatser och förnybar energi, internationella 

klimatavtalet (UNFCCC) samt Kyotoprotokollet. Energieffektivitetsavtalet som beretts för åren 2017–

2025 har föregåtts av de tidigare avtalsperioderna 2008–2016 samt 1997–2007.  

 

För kommunerna ger anslutning till energieffektivitetsavtalet eller energiprogrammet stoff till att 

hantera den egna energianvändningen. Att beakta hela verksamheten i energibesparingen är ett sätt att 

förbättra samarbetet mellan olika förvaltningar och möjliggöra att man når målen bättre än förr. 

 

Ansvaret för beredningen av Sjundeå kommuns verksamhetsplan finns hos tekniska avdelningens 

förvaltningsplanerare & HINKU-koordinator samt hos kommunens avtalsingenjör. Eftersom 

avtalsperioden sträcker till år 2025 vet man inte ännu alla åtgärder som ska förverkligas. 

Verksamhetsplanen kan i fortsättningen uppdateras årligen i synnerhet med tanke på de åtgärder som 

placeras mot slutet av avtalsperioden.  
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 Avtalets utgångspunkter och grunder 

Sjundeå kommun har anslutit sig till kommunernas energieffektivitetsavtals nya period 2017–2025. 

Kommunen har även varit med i det energibesparingsavtal för kommuner som föregick det nuvarande 

avtalssystemet. 

 

Verksamhetsplanen utarbetas enligt målen för energieffektivitetsavtalet, där man presenterar åtgärder 

för att effektivera kommunens energianvändning. Planen utarbetas på basis av avtalets krav. Med 

energieffektivitetens verksamhetsplan strävar man i första hand till att förbättra energieffektiviteten i 

stadens verksamhet, men i det ingår även mål och åtgärder som främjar förnybar energi. 

 

Man kan utarbeta verksamhetsplanen på olika sätt. I verksamhetsplanen presenterar man organiseringen 

av verkställandet enligt avtalet. Det är meningen att verkställandet av energieffektivitetsavtalet ska ingå 

i kommunens kontinuerliga verksamheter och program och den ska inte vara separat från kommunens 

övriga verksamheter. Verksamhetsplanen kan exempelvis vara en kort beskrivning över hur 

avtalsverksamhetens centrala förpliktelser för att förbättra energieffektivitet och öka användningen av 

förnybar energi har beaktats och kopplats till kommunens strategi, energi- och klimatprogram eller till fr 

lednings- och kvalitetssystem som används. I beredningen av verksamhetsplanen strävar kommunen till 

att i mån av möjlighet beakta kommuninvånarnas behov och synpunkter.  

 

Idén är att verkställandet av energieffektivitetsavtalet är tydligt planerad och schemalagd i kommunen 

som anslutit sig till avtalet och att verkställandet har knutits till en stabil del av kommunens normala 

verksamhet och styrning. I planen strävar man till att tydligt visa hur planen är en del av den normala 

verksamheten eller fortskrider från planer till att bli en del av det praktiska verkställandet. En viktig del 

av verksamhetsplanen är fastställandet av verkställningsansvar på ett ändamålsenligt sätt och godkänna 

det hos kommunens ansvariga verksamhetsorgan, exempelvis kommunstyrelsen, och då förbinder man 

sig till energieffektivitetsavtalets skyldigheter från ledningens nivå.  

 

Sjundeå kommun anslöt sig i slutet av år 2012 tillsammans med Hangö, Raseborg och Lojo till projektet 

Mot en kolneutral kommun (HINKU). I projektet Mot en kolneutral kommun kommer kommunerna, 

företagen och invånarna fram med idéer och genomför lösningar för att minska på växthusutsläppen. 

HINKU-kommunerna strävar efter att nå utsläppsminskningar i förtid jämfört med de nationella målen: 

kommunerna har förbundit sig till att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till år 2030 från 

utsläppsnivån år 2007. Vid sidan om de minskade utsläppen bygger kommunerna grunden för 

framtidens konkurrenskraft genom att skapa nya möjligheter för affärsverksamhet. 

 

Utsläpp minskas i synnerhet genom att förbättra energieffektivitet och genom att öka användningen av 

förnybar energi. Utöver kommunens egna verksamheter kan kommunerna med sitt beslutsfattande 

påverka utsläpp från bland annat markanvändning, energiproduktion och trafik på kommunens område. 

 

Sjundeå anslöt sig till kommunernas tidigare avtalsperiod för energieffektivitetsavtalet år 2013 och till 

den nya perioden 2017–2025 år 2019. Syftet med avtalet är att förbättra energieffektiviteten samt att 

främja användningen av förnybar energi.  

 

Sjundeås mål är en energiinbesparing på minst 7,5 % fram till år 2025. Delmålet är en 

utsläppsminskning på 4 % fram till år 2020.  

 

Avtalet gäller all energianvändning, som man råder över, så långt som den som ansluter sig entydigt kan 

besluta om de energieffektivitetsåtgärder som hör till avtalet: 

- byggnader som ägs och som hyrs ut 

- väg- och övrig utomhusbelysning 
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- vatten- och avfallsservice 

- kollektivtrafik, egna transporter och arbetsmaskiner. 

 

Den anslutnas åtgärder och plikter: 

- organiseringen av verksamhet enligt avtalet. 

- verksamhetsplan. 

- energieffektivitet i offentliga upphandlingar. 

- beaktande av energieffektivitet då planeringen styrs. 

- förverkligande av energiutredningar och de inbesparingsåtgärder för energi som uppmärksammats. 

- användning av spargaranti och/eller andra finansieringssätt i förverkligandet av investeringar. 

- konsumtionsuppföljning och utnyttjande av den. 

- utbildnings- och informationsverksamhet. 

- ibruktagning av förnybara energikällor. 

- regionalt samarbete och koordinering. 

- rapportering av verksamhet enligt avtalet. 

 Organisering av verksamheten 

 
För förverkligandet och uppföljningen av energieffektivitetsavtalet ansvarar tillsammans 

avtalsingenjören och förvaltningsplaneraren & HINKU-koordinatorn. Dessutom verkar även 

kommunens HINKU-arbetsgrupps sammansättning som kommunens energigrupp. HINKU-

arbetsgruppen sammanträder minst tre gånger i året.  

 
Hinku-arbetsgruppens sammansättning år 2022.   

Kontaktperson Förvaltningsnämnd 

Juha-Pekka Isotupa Kommundirektör 

Markus Moisio Teknisk direktör, tekniska avdelningen 

Esa Jolkkonen Byggchef, tekniska avdelningen 

Eija Hasu Markanvändningschef, tekniska 
avdelningen 

Eero Kling Bildningsdirektör, bildningsavdelningen  

Sari Arikkala Avtalsingenjör, tekniska avdelningen 

Lotta Juusti Miljöchef, tekniska avdelningen  

Jonas Kujanpää  Förvaltningsplanerare, Hinku-
koordinator, tekniska avdelningen 

 

 Verksamhetsplanens gränsdragningar  

Energieffektivitetsavtalet gäller all energianvändning som finns i kommunens förvaltning till den del 

som det kopplas till energieffektivitetsåtgärder som entydigt hör till kommunens beslutanderätt; 

användning och upprätthållande av byggnader, gatu- och annan utomhusbelysning, vattenförsörjning, 

vägnätet och andra allmänna områden samt trafikens och skjutsars energianvändning. Till näringslivets 

eller fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal hör däremot produktion, överföring och distribution 

av energi samt bostadsbyggnadernas energianvändning.  
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Till avtalets krets hör även utrymmen kommunen hyr ut i de fall där kommunen betalar 

energikonsumtionen och sköter uppföljningen av konsumtion. Till avtalets krets hör även sådana 

utrymmen kommunen hör, där kommunen själv betalar energikostnaderna. Kommunen förbinder sig till 

att de bolag eller affärsverk som producerar kommuntjänster och som kommunen äger eller deläger 

ansluter sig till kommunsektorns energieffektivitetsavtal i de fall då de inte är anslutna till Näringslivets 

eller Fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal. Avtalet gäller köpta tjänster enbart genom att 

tillämpa anskaffningsförfarande. 

 

Tredje parters energibesparing, som är en följd av kommunens utförda åtgärder, men som inte gäller 

kommunens egen energianvändning, kan rapporteras som kommunens energibesparing, ifall 

besparingen inte hör till kretsen för någon annan energieffektivitetsavtalsbransch. I avtalet granskar man 

även användningen av förnybar energi. 

 Kommunens HINKU-måls inverkan på verksamhetsplanen  

Till Sjundeå kommuns HINKU-mål hör en satsning på fastigheters energieffektivitet. Ärendet beaktas i 

HINKU-verksamhetsplanen på grund av att Sjundeå kommun under tidigare år har haft problem med 

inomhusluft i sina fastigheter. För att lösa problemen med inomhusluft har Sjundeå kommun på gång ett 

byggprojekt med bildnings- och välfärdscampuset. I samband med projektet för bildnings- och 

välfärdscampuset har det beslutats att HINKU-målen främjas vid planering och byggande av bildnings- 

och välfärdscampuset. 

 

Det har även varit svårt att vidta åtgärder för fastigheternas energieffektivitets del. I samband med 

reparationer i skolorna har man dock satsat på energieffektivitet. Kommunen har även som avsikt att 

göra andra tilläggsåtgärder för energieffektivitet genom att bl.a. minska antalet fastigheter samt 

effektivera utrymmesanvändningen i och med bildnings- och välfärdscampuset och social- och 

hälsovårdscentret. 

 

I och med bildnings- och välfärdscampusprojektet främjar Sjundeå användning av jordvärme och satsar 

på solpaneler. Jordvärmen och solpanelerna gäller även idrottshallen som byggs och kommunhuset som 

repareras. I ett senare skede kunde man ansluta kommunens övriga fastigheter till jordvärmenätverket. 

 Energieffektivitetsavtalets mål 

Kommunsektorns energieffektivitetsavtals avtalsperiod 2017–2025 omfattar två perioder: avtalsperioden 

2017–2020 (4 år) och avtalsperioden 2021–2025 (5 år), totalt 9 år.   

 

Mål sätts för år 2025 och delmål för år 2020:  

Målet för år 2025 motsvarar 7,5 % av anslutarens energianvändning 

Målet för år 2020 motsvarar 4 % av anslutarens energianvändning 

 

Med energibesparingen menar man en minskning av energins slutkonsumtionen från nuvarande nivå 

som gjorts med energieffektivitetsåtgärder på objektet samt minskning av kommande slutkonsumtion 

jämfört med den energimängd som skulle förverkligas utan aktiva åtgärder.  

 

De rapporterade besparingarna ska vara förverkligade under den period som kommunen ställt i sina mål. 

Den energibesparingsinverkan som godkänns i målets uppföljning ska gälla under granskningsåret 2020 

och 2025. Energibesparingsåtgärder ska i första hand rikta sig på  kommunens energianvändning som 

finns med i målräkningen enligt avtalet.  
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Av kommunens energikonsumtion förväntar man den inte under målåren 2020 och 2025 vara lägre än 

startsituationen då man anslutit sig till energieffektivitetsavtalet.  

 

För följa upp att kommunens mål uppnås används rapportering av energieffektivitetsåtgärder i avtalens 

uppföljningssystem. I dessa beräknar man åtgärdernas besparingsinverkan oftast kalkylerat.   

 

Kommunbranschens energieffektivitetsavtals mål är att omfatta kontinuerligt förbättrande av 

energieffektiviteten och främjande av användningen av förnybara energikällor som en del av 

kommunens gällande eller blivande strategier, ledningssystem och verksamhetsplaner.   

 

Kommunen binder sig till kontinuerlig förbättring av energieffektivitet då det tekniskt samt med 

beaktande av hälso-, säkerhets- och miljösynvinklar är ekonomiskt och möjligt. Kommunen förbinder 

sig till att främja energieffektivitet och främja användningen av förnybara energikällor.  

 
Sjundeå kommuns energikonsumtion år 2018. 

Energityp Servicebyggnader 

Värme (MWh) 1 921 

El (MWh) 1 407 

Bränslen (MWh) 0 

Totalt (MWh) 3 328 

 

 Kommunens verksamhetsmål och åtgärder 

7.1 Upphandlingar och tjänster  

I Finland är värdet på upphandlingar inom den offentliga sektorn ca 20–30 miljarder euro per år. Till 

och med tre fjärdedelar av upphandlingarna görs i kommunorganisationerna. Mest betydande 

upphandlingar i kommunerna med tanke på miljökonsekvenser är fordonsupphandlingar, energi- och 

värmeupphandling samt livsmedels- och matserviceupphandlingar. Enligt lagen om offentliga 

upphandlingar (348/2007 2 §) kan man i upphandlingar beakta miljösynvinklar. Enligt statsrådets 

principbeslut är målet för all statlig offentlig upphandling en helhetslösning som främjar energi- och 

miljömålen samt utnyttjar cleantech-lösningar på det bästa sättet med tanke på totalekonomisk 

fördelaktighet. Offentliga sektorn ska främja cleantech-lösningar i alla sina upphandlingar men i 

synnerhet i bygge, på energisektorn, i trafik samt i avfallshantering. Statsrådet rekommenderar att även 

andra offentliga samfund följer dessa principer. 

   

Mål:  

• Man ordnar utbildning i att göra energieffektiva och klimatvänliga 

upphandlingar. 

• Då man gör upphandlingar ställs klimatvänlighet, livscykeltänkande och låga 

emissioner som valkriterier (man rekommenderar miljö- och energimärkta 

produkter i upphandlingar). 

• Miljövänlighet beaktas vid inköp av fordon. 

• Hanteringen av matavfall kommer att optimeras.  
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7.2 Energieffektivitet i byggande och fastigheter 

Ungefär en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp orsakas av byggnader och byggande. Kraven för 

byggnadernas energieffektivitet stramas åt kontinuerligt. Då man planerar byggnader kan man påverka 

fastighetens energihushåll och brukskostnader med olika val. Genom att ge råd om olika energiformers 

möjligheter, uppvärmningsalternativ samt byggsätt kan man styra byggare till ett energieffektivt bygge, 

 

Mål:  

• Man utnyttjar de tjänster energiuppföljningssystemet erbjuder i uppföljning, 

analysering och utveckling av energikonsumtion. 

7.3 Byggande 

Byggandets energieffektivitet kan förbättras förutom genom åtstramande föreskrifter även med god och 

omfattande rådgivning. Föreskrifterna är bara ett minimikrav; man får och det lönar sig att bygga bättre. 

En energismart byggare tar hem vinsten exempelvis som minskande uppvärmningsräkningar. 

7.4 Planering av markanvändning och trafik 

Markanvändningens lösningar har stor betydelse för områdenas energieffektivitet; centralt är olika 

markanvändningsformers placeringslösningar i stadsstrukturen. Placeringsfaktorerna är 

anmärkningsvärda, eftersom en betydande del av områdenas energikonsumtion orsakas av trafik. En 

effektiv och fungerande stadsstruktur ger även de bästa möjligheterna för ett fungerande 

kollektivtrafiksystem, vilket minskar personbilsberoendet. Optimera byggandet av lätttrafikleder.  

 

I planläggningen ska man utöver olika planeringslösningar dessutom beakta betydelsen av planens 

beredningsprocess på slutresultatet. Då man vill utveckla planprocessen för att främja energieffektiva 

lösningar, ska denna synvinkel beaktas på alla nivåer av planen och i alla skeden för 

planläggningsprocessen.  

7.5 Markanvändning och planläggning  

Genom att planera markanvändning och att planlägga kan man avsevärt påverka växthusgasutsläppen i 

kommunen. Lösningar gjorda i markanvändningen är allmänt taget rätt så permanenta med vägnätverk 

och tomfördelningar. Med planeringen och planläggningen styr man verksamheternas placering och 

behov av rörelse i kommunen. I planläggningen kommer man i framtiden att ta hänsyn till 

klimatkonsekvensbedömningar. Med markanvändningens åtgärder kan man även sköta om tillräckligt 

bibehållande av grön- och skogsområden som kolsänkor samt främjar kommunens anpassning till 

klimatförändringen genom att beakta klimatförändringens konsekvenser i planering.  

 

Mål:  

• Man har utformat en utvecklingsbild över Sjundeås kommande markanvändning 

för år 2040. Markanvändningens utvecklingsbild är en sammanfattad kartläggning 

över markanvändningens situation i kommunen och hur kommunens 

markanvändning bör dirigeras i framtiden så att den fungerar enligt principerna 

för en hållbar utveckling på ett sätt som stöder kommunens helhetsekonomi. 

Utvecklingsbilden tjänar som de närmaste årens strategiska plan i all kommunal 

planering gällande markanvändning.  
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7.6 Utbildnings- och informationsverksamhet 

Informering och motivering i klimatärenden är viktigt för att anamma klimatmålen. Det är centralt att 

identifiera de saker som kan ändras i den egna verksamheten till ett klimatvänligare håll för att främja 

att man når kommunens klimatmål. Man ska omfatta ökning av energieffektiviteten och minskning av 

växthusgasutsläppen i all verksamhet. 

 

Mål:  

• Man utreder möjligheterna att ändra verksamhetssätten till energieffektivare 

och klimatvänligare. 

• Till introduktionen för nya arbetstagare lägger man till handledning i 

miljöärenden. 

• Utbildning och styrning i energieffektiva arbetssätt ordnas. 

• Man informerar om aktuella klimatärenden och om kommunens klimatarbete. 

• I mån av möjlighet ordnas temaevenemang och publiktillfällen med klimat som 

ämne. 

• Man uppmuntrar företag till att knyta energieffektivitetsavtal och gå med i 

klimatarbetet. 

7.7 Förnybar energi 

Vid sidan om effektiveringen av energianvändningen främjar en ökad användning av förnybar energi en 

minskning i växthusgasutsläppen. Växthusgasutsläppen som förorsakas av elförbrukningen kan minskas 

genom att byta ut det vanliga elavtalet till ett grönt elavtal. Grön el har producerats genom förnybara 

energikällor, och dess produktion ökar inte på växthusgasutsläppen bortsett från användningen av 

bioenergi. Koldioxidutsläpp som frigörs då man använder bioenergi räknas dock till att vara en del av 

cykeln av naturens egen kol, så de anses inte stärka växthuseffekten. 

 

Mål:  

• I kommunens fastigheter utreder man möjligheten att ersätta fossila bränslen 

med förnybar energi. 

• Man främjar fjärrvärmens produktion genom förnybar energi. 

• Man strävar till att planera kommunens nybyggen att vara energieffektiva och i 

byggnaderna gynnar man el och värme som producerats med förnybara 

energikällor. 

7.8 Samarbete och koordinering 

Samarbete med kommuninvånarna är centralt för att nå klimatmålen. Det är viktigt att föra dialog med 

kommunens invånare och företag samt höra deras tankar om klimatarbetet. Publikevenemang, temadagar 

och enkäter med klimat som tema är viktiga redskap för att nå kommuninvånarna.  

 

Samarbetet med lokala företag främjar att man når klimatmålen. Samarbetet har inverkningar som både 

kommunen och företagen kan dra nytta av. Ur kommunens synvinkel kan företagens klimatpositivitet 

främja att man når klimatmålen samt förbättra områdets livskraft.  

 

Områdesmässiga samprojekt finns inte än, men målet är att öka samarbetet under de kommande åren. 

 

Mål:  



 
 22.3.2022 
 

 

 

 

• Man utreder möjligheterna att ändra verksamhetssätten till energieffektivare 

och klimatvänligare. 

• Utbildning och styrning i energieffektiva arbetssätt ordnas. 

• Man informerar om aktuella klimatärenden och om kommunens klimatarbete. 

• Man ordnar temaevenemang (t.ex. miljödagen) och publiktillfällen med klimat 

som ämne. 

• Man uppmuntrar företag till att knyta energieffektivitetsavtal och gå med i 

klimatarbetet. 

 Rapportering av verksamhet i enlighet med avtalet 

Kommunen rapporterar årligen senast i slutet av april om det föregående årets energianvändning, 

åtgärder enligt avtalet samt om förverkligandet av ställda mål till Motiva Oy enligt deras instruktioner.  


