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     Bilaga 1 

 

 

Telges uppföljning av Miljöprogram samt 

Klimatstrategi och energiplan för Södertälje 

kommun 2013-2016 

 

Telge AB – Klimatstrategi och energiplan och Miljöprogram  2 

Telge Inköp - Klimatstrategi och energiplan och Miljöprogram  5 

Telge Bostäder - Klimatstrategi och energiplan och Miljöprogram  8 

Telge Hovsjö - Klimatstrategi och energiplan   12 

Telge Fastigheter- Klimatstrategi och energiplan och Miljöprogram  14 

Telge Nät - Klimatstrategi och energiplan och Miljöprogram  17 

Telge Återvinning - Klimatstrategi och energiplan och Miljöprogram  20 

Södertälje Hamn- Klimatstrategi och energiplan   23 

 

Definition statusindikator: 

 

= Ej påbörjat, målet kräver en större analys i form av stor ekonomisk investering eller annan form av 

 översyn/nya beslut 

= delvis uppfyllt/följs/pågår  

= uppfyllt under 2013 

= Ej påbörjat 2013 men ambitionen är att komma igång inom programperioden 
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Uppföljning av Telge AB:s ansvar inom Klimatstrategi/energiplan samt 

miljöprogram under verksamhetsåret 2013 

Klimatstrategi/energiplan 

Målområde: Ett hållbart och säkert energisystem 

Delmål 

Definiera vad ett hållbart och säkert energisystem är för Södertälje. (Ansvar: 

Kommunstyrelsen i samarbete med Telge Nät, Telge Fastigheter, Telge Bostäder, Telge 

Hovsjö, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, 2013) 

 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Analysera effekten av suboptimeringar i fjärrvärmesystemet 

och utreda nya användningsområden för fjärrvärmen.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, Telge AB och Telge Nät, 2013-
2014)  

Se svar från TN 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 

 

 

 

 

Målområde: Fossilbränslefri kommunal organisation 2020 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

En plan för hur den kommunala 

organisationen ska bli fossilbränslefri ska 

tas fram. Inom detta arbete ingår att planera 

för hur fossila bränslen ska fasas ut till 

förmån för förnybara bränslen och 

drivmedel samt se över fordonsflottan.  

Fossila bränslen används till uppvärmning 

av byggnader och drivmedel till fordon och 

arbetsmaskiner. (Ansvar: 

Kommunstyrelsen i samarbete med 
tekniska nämnden och Telge AB 2014) 

 

Att en plan för hur den kommunala 

organisationen ska bli 

fossilbränslefri har påbörjats och 

tagits fram senast 2014. 

 
Plan under utarbetande i 

samarbete mellan Södertälje 

Kommun och 

Telgekoncernen.  

Föreslagna åtgärder 

När det är möjligt ställa krav på förnybara bränslen i upphandling av 

entreprenörer, skolskjuts, färdtjänst samt leverantörer till kommunens 

verksamheter  
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge AB, 2013-2014). 

(Krav TI istället för Telge AB) 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 
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Målområde: Fossilbränslefri kommun 2030 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Infrastruktur för laddning av elfordon ska 

byggas ut på strategiskt valda platser i 

kommunen. En laddstolpe har installerats 

vid Telgekoncernens huvudkontor 

(Ansvar: Tekniska nämnden och Telge AB 

2013-2016). 

Att strategiskt valda platser i 

kommunen pekas ut och att 

infrastruktur för laddning av 

elfordon byggs ut på dessa. 

 

 
Särskilda insatser för 

infrastruktur för laddstolpar 

har inte genomförts då det inte 

finns avsatta medel. 

Målområde: Energieffektivare kommunal organisation 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Arbetet med bilpooler inom den kommunala organisationen 

ska fortsätta i syfte att energieffektivisera transporterna, 

minska antalet fordon samt erbjuda invånare tillträde till 

personbilarna kvällar och helger. (Ansvar: Tekniska 

nämnden och Telge AB, 2013-2016) 

  
Särskilda insatser för att fortsätta utbyggnaden av 

bilpooler har inte genomförts då det inte finns avsatta 

medel. 

 

Det finns en etablerad bilpool från Sunfleet med två 

bilar tillgängliga dagtid på Telges huvudkontor. 

Bilarna är tillgängliga för privatpersoner på kvällar och 

helger. 

 

Utbilda delar av den kommunala organisations personal i 

virtuella mötesformer, eco-driving (SE NOT 6) och 

sambandet mellan beteende, energibesparing och 

klimatpåverkan.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge AB 2013-2016) 

 

  
I koncernen går alla nyanställda en grundläggande 

miljö och arbetsmiljöutbildning som bland annat berör 

sambandet mellan beteende, energibesparing och 

klimatpåverkan. I övrigt har inga 

särskilda utbildningsinsatser genomförts då det inte 

finns avsatta medel och personella resurser. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 

 

 

 

Målområde: Medveten konsumtion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 
Den kommunala organisationen ska börja 

köpa in eldrivna fordon
1
 och inköpen av 

dessa ska sedan successivt öka. 2011 fanns 

inga eldrivna fordon i den kommunala 

organisationen. (Ansvar: 

Kommunstyrelsen, Telge AB och tekniska 
nämnden 2013-2016) 

 

Antal inköpta elfordon per år. Telge AB är inte ansvariga. 

Södertälje Kommun (Anders 

Karlsson) är ansvariga och 

håller i denna fråga. 

Telgekoncernen använder bilar 

som kommunen 

tillhandahåller. 

 

  

                                                           
1
 I begreppet fordon innefattas även cyklar. 
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Målområde: Kolsänkor  

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Att möjligheten att minska mängden 

koldioxid i luften (SE NOT 17)
 
genom en 

medveten skötsel av mark och skog lyfts 

fram som en viktig åtgärd i klimatarbetet.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och Telge AB)  

Att möjligheten att minska 

mängden koldioxid i luften genom 

en medveten skötsel av mark och 

skog lyfts fram som en viktig 

åtgärd i klimatarbetet.  

 

Telge AB har inte utförare 

eller uppföljningsansvar i 

denna fråga. Frågan behöver 

därför tas bort.   

 

Miljöprogram 

Målområde: Konsumtion och beteende 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Senast år 2016 ska alla anställda genomgå en 

utbildning i hållbarhetsfrågor. (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen) 

  
Telge arbetar med att ta fram en utbildning för 

bolagsledningar i Hållbar affärsutveckling. 

Södertälje kommun och Telge koncernen ska 

tillsammans aktivt arbeta för att öka medborgarnas 

och företagarnas kunskap och engagemang inom 

miljöfrågor. (delat ansvar med Kommunstyrelsen, 

Kultur- och fritidsnämnden, Arbetslivsnämnden)  

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 
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Uppföljning av Telge Inköps ansvar inom klimatstrategi/energiplan och 

miljöprogram under verksamhetsår 2013 

Klimatstrategi/energiplan 

Målområde: Energieffektivare kommunal organisation 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Effektivisera transporterna till kommunala 

verksamheter genom färre, bättre planerade och 

samordnade leveranser.  

 
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2013-2014) 

 

 
Projektet har startat och upphandlingen ligger ute 

på annons. Tidplanen för start är maj 2014. 

Tidplanen är beroende på antal anbud och att 

upphandlingen ej överprövas. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 

 Vi har i vårt kategoristyrningsprojekt för 

kontorsmaterial beslutat om strategin att leveranser 

skall ske enbart varannan vecka 

 I förbandsmaterial avtalet har vi ändrat leveranser 

till 1 dag/vecka 

 

 

Medveten konsumtion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

All utrustning som köps in ska ha 

effektiv energianvändning. Det ställs inte 

generella krav på detta i upphandlingen. 

 
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 
2014)  

Att all utrustning som köps in 

har effektiv energianvändning. 
 

 

 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Ny elektronisk utrustning ska köpas in på grundval av förteckningar som 

Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva 

produktspecifikationer.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2014) 

 

Det finns problem med 

dessa krav, energiåtgång, 

då det inte blir lika 

behandling som MSR 

talar om.  

När ny elektronisk utrustning köps in ska den ha effektiv energianvändning 

i alla lägen, även i viloläge. 
 
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2014) 

 

IT täcker inte A_G 

energiåtgång på datorer 

och projektorer. 

  



 

6 
 

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående: 

I hårdvaruupphandlingen för Telge krävde vi Energystar på bildskärmar och 

datorer. Branschen ligger dock efter ex på AV så tillgängligheten för att 

ställa dessa krav är begränsat. 

TI föreslår att BÖR krav på energianvändningen förs in i samtliga 

upphandlingar på utrustning inom kategori IT för att initiera kraven och 

tydliggöra våra ambitioner men inte SKALL krav då vi annars riskerar att ej 

få in anbud. 

Inom byggupphandlingar ställer vi krav motsvarande green building för att 

klara energianvändningen. 

Elmotorer för tex pumpar har man börjat ställa livscykelskrav. 

I fordonsupphandlingen har krav ställts på drivmedelskostnaden för 6000 

mil (räknas in i priset) samt krav på utsläpp 

I FHV har vi ställt krav på närhetsprincip i miljötermer för att undvika resor 

för anställda 

Engångsartiklar skall vara biologiskt nedbrytningsbart och återvinningsbart 

 

 

Miljöprogram 

Målområde: Konsumtion och beteende 

Mål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Varor som upphandlas inom den 

kommunala organisationen ska 

genomgå uppföljning för att 

säkerställa att fastställd miljöhänsyn 

tagits i upphandlingsprocessen 

 (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen) 

Andel varor där 

miljöhänsyn tagits och 

uppföljning gjorts. 

 
Av totalt 88 upphandlingar 

har det ställts MSR krav i 23 

stycken och i 28 

upphandlingar har 

verksamheten ställt egna 

krav. Målet under första året 

handlar om att skapa en 

baseline och börja mäta 

Södertälje kommun ska verka för 

upphandlingssätt som gynnar lokalt 

odlade och lokalt producerade 

produkter. 

 (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen) 

Andel, i procent, lokalt 

odlade och lokalt 

producerade livsmedel 

 

Föreslagna åtgärder 

(samtliga i delat ansvar med Kommunstyrelsen) 

Kommentar 

För en effektivare samordning av leveranser ska transporterna om 

möjligt upphandlas separat och avtal ska ses över. 

 De delar som skall in i samordnade varutransporter 

kommer samtliga avtal att innehålla denna klausul 

 

En nulägesanalys av de miljökrav som ställs vid upphandling ska 

genomföras. Detta ska påbörjas inom de prioriterade områdena: 

fordon och transporter, livsmedel och fastigheter. 
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Mål (i procent) ska sättas för att öka andelen miljökrav som ställs 

vid upphandlingen.  Detta ska påbörjas inom de prioriterade 

områdena: fordon och transporter, livsmedel och fastigheter. 

 

Fastigheter: 

 Inom 

byggupphandlingar 

ställer vi krav 

motsvarande green 

building.  

Livsmedel 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 

 Vi begär handlingsplan för miljöarbete från samtliga 

anbudsgivare i livsmedelsupphandlingen (100%).  

 Vi ställer miljökrav i samtliga ekologiska upphandlingar, 

 Vi har ökat andelen direktupphandlingar för att få mer 

närodlat och ekologiskt 

 Miljöprogrammet är med i samtliga upphandlingar 

 I fordonsupphandlingen har krav ställts på 

drivmedelskostnaden för 6000 mil (räknas in i priset) samt 

krav på utsläpp 

 TI utbildar sig i MSR under 2014 för att ställa skarpare 

krav 
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Uppföljning av Telge Bostäders ansvar inom klimatstrategi/energiplan och 

miljöprogram under verksamhetsår 2013 

Klimatstrategi/energiplan 

Gemensamt mål för kommunstyrelsen, nämnder och bolag gällande transporter 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Energieffektivisera i den kommunala 

organisationen med 2 procent per år i 

transporter. Energiförbrukningen 2012 på 

dessa områden samlas in från den 

kommunala organisationen.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

som har transporter) 

 

Transporter: drivmedelsförbrukning 

per år och drivmedelsslag.  

Basår 2012. 

 

Målområde: Ett hållbart och säkert energisystem 

Målområde: Fossilbränslefri kommunal organisation 2020 

Delmål: En plan för hur den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri ska tas fram. 

Inom detta arbete ingår att planera för hur fossila bränslen ska fasas ut till förmån för 

förnybara bränslen och drivmedel samt se över fordonsflottan.  Fossila bränslen används till 

uppvärmning av byggnader och drivmedel till fordon och arbetsmaskiner. (Ansvar: 

Kommunstyrelsen i samarbete med tekniska nämnden och Telge AB 2014) 

Föreslagna åtgärder Kommentar 
Ta fram en handlingsplan för konvertering av 

bostadshus med eldningsolja. (Ansvar: Telge Bostäder, 

2013-2014)  

 

Oljepannor har de senaste åren fasats ut och det 

återstår nu endast en på Kullmansgatan 5 i 

Södertälje som förser tre lägenheter. Denna 

kommer att ersättas med fjärrvärme i samband 

med framdragning av fjärrvärme till 

grannfastigheten Lampan 28 som nu byggs på 

Storgatan. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 

 

 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 
Definiera vad ett hållbart och säkert 

energisystem är för Södertälje (SE NOT 1). 
(Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med 
Telge Nät, Telge Fastigheter, Telge Bostäder, 
Telge Hovsjö, tekniska nämnden och 
stadsbyggnadsnämnden, 2013) 

 

Att en definition fastställs.  
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Målområde: Energieffektivare kommunal organisation 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Energieffektivisera i den kommunala 

organisationen med 2 procent per år i 

bebyggelse, transporter, gatubelysning 

och idrottsanläggningar till 2016. 

Energiförbrukningen 2012 på dessa 

områden samlas in från den kommunala 

organisationen.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och 

bolag som har transporter samt Telge 

Fastigheter, Telge Bostäder, Telge Hovsjö, 

tekniska nämnden och kultur- och 

fritidsnämnden) 

 

2% årlig minskning av 

energianvändning.  

 

 
2007 är basår och 

energin som används 

till uppvärmning 

normalårskorrigeras. 

Nya kommunala fastigheter och 

bostäders energiprestanda ska ligga 30 

procent under BBR:s, Boverkets 

byggreglers krav. (Ansvar: 

Utbildningsnämnden, Kultur- och 

fritidsnämnden, Äldreomsorgsnämnden 
samt Telge Fastigheter, Telge Bostäder och 
Telge Hovsjö, 2013-2016) 
 

Att samtliga nya kommunala 

fastigheter och bostäders 

energiprestanda ligger 30 procent 

under BBR:s, Boverkets 

byggreglers krav. 

 
I enlighet med Telges 

Miljöprogram för 

byggande och 

fastighetsförvaltning 

ligger energiprestandan 

för nyproduktion minst 

30 % lägre än BBRs 

krav. 

 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Kommunala fastigheter med mycket hög 

energianvändning ska kartläggas och följas upp  

(Ansvar: Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Telge 

Hovsjö, 2013-2014) 

Fastigheter med hög och/eller ökad 

energianvändning följs upp varje månad på 

driftmöten med Telge Nät och handlingsplaner 

tas fram. 

De fastighetsägande bolagen ska basera investeringar i 

energikrävande produkter på LCC-kalkyler. (Ansvar: 

Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Telge Hovsjö, 2013-
2016) 

 

I enlighet med Telges Miljöprogram för 

byggande och fastighetsförvaltning görs LCC-

beräkning vid upphandling av energikrävande 

produkter. 

Ta fram en handlingsplan för konvertering av 

bostadshus med direktverkande el som uppvärmning. 
(Ansvar: Telge Bostäder och Telge Hovsjö, 2013-2014) 

 

Uppvärmning av Telge Bostäders bestånd sker i 

huvudsak med fjärrvärme. Det finns dock ett 

antal fastigheter som värms med direktverkande 

el. Det är alla lägenheter som hyrs ut som 

kallhyra, vilket gör att det inte finns något 

ekonomiskt incitament för en konvertering till 

fjärrvärme. För en fastighet pågår dock 

förhandling med Telge Nät om dragning av 

fjärrvärme i samband med ombyggnad av nätet i 

området. För övriga fastigheter kommer de att 

ingå i utredningen om utökad installation av 

solenergi som beskrivs under målområde 

Förnybar energiproduktion. 

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 
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Målområde: Förnybar energiproduktion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Förnybar energi från sol och vind som 

produceras inom den kommunala 

organisationens verksamheter ska öka.  

Solvärme ska installeras utanför 

fjärrvärmenätet. Andelen småskalig 

förnybar energi från sol var 2009 

mindre än 1 MWh och från vind 100 

MWh. (Ansvar: Telge Nät, Telge 

Fastigheter, Telge Bostäder och Telge 

Hovsjö, 2013-2016) 

Att produktionen av förnybar 

energi från sol och vind inom 

den kommunala organisationens 

verksamheter ökar.   

 
Möjlighet och kapacitet för 

att installera mer solenergi 

i beståndet utreds under 

2014. 

 

Miljöprogram  

Målområde: Konsumtion och beteende 

Mål  Status och ev 

kommentar 
Södertälje kommun ska vara en ren 

och snygg kommun där invånarna 

känner sig trygga. Kommunens 

betygsindex inom trygghet, 

renhållning och sophämtning ska 

vara över kommungenomsnittet 

(delat ansvar med 

Kommunstyrelsen, Tekniska 

nämnden, Telge Återvinning, Telge 

Fastigheter). 

Antal skräpföremål/10m² samt  

upplevd trygghet, trivsel och 

uppfattningar om renhållningen i 

SCB:s medborgarenkät. 

OBS! bolagen har inget 

uppföljningsansvar i form av 

siffror inom detta mål. Detta 

ansvarar kommunen för. Bolagen 

anger vad/vilka aktiviteter de ev 

genomfört. 

 
Telge Bostäder arbetar 

fortlöpande med 

kundenkäter som ställs till 

5000 kunder och som bland 

annat ger svar på kundernas 

uppfattning om trygghet, 

skötsel etc. Bolagets kunder 

ger oss 2013 godkänt i 

samtliga avseenden. 

Föreslagen åtgärd Kommentar 
Kommunen ska vidta åtgärder för att få illegala dumpningsplatser att 

upphöra och nedskräpningen att minska (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Telge Fastigheter och Telge 

Återvinning). 

Telge Bostäder äger och 

förvaltar inte tätortsnära 

natur, endast gårds- 

parkmark och parkeringar 

och till dessa anslutande 

vägar. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 
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Målområde: Mark och vatten 

Södertälje strävar efter att naturen i Södertälje kommun ska vara omväxlande och rik på 

biologisk mångfald. Den ska finnas nära invånarna och vara tillgänglig för alla.  

Föreslagen åtgärd Kommentar 

Att säkerställa att den tätortsnära naturen även gynnar 

biologisk mångfald och hyser olika naturtyper. (delat 

ansvar med Tekniska nämnden, Miljönämnden, Telge 

Fastigheter, kommundelsnämnderna) 

Det finns inga illegala dumpningsplatser på 

mark som ägas av Telge Bostäder. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 
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Uppföljning av Telge Hovsjös ansvar inom klimatstrategi/energiplan och 

miljöprogram under verksamhetsåret 2013 

Klimatstrategi och energiplan 

Målområde: Ett hållbart och säkert energisystem 

Målområde: Energieffektivare kommunal organisation 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Energieffektivisera i den kommunala 

organisationen med 2 procent per år i 

bebyggelse, transporter, gatubelysning 

och idrottsanläggningar till 2016. 

Energiförbrukningen 2012 på dessa 

områden samlas in från den kommunala 

organisationen.  

 
(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

som har transporter samt Telge Fastigheter, 

Telge Bostäder, Telge Hovsjö, tekniska nämnden 

och kultur- och fritidsnämnden). 

Bebyggelse: kWh/kvm Atemp, 

Transporter: 

drivmedelsförbrukning per år och 

drivmedelsslag. Gatubelysning: 

kWh/belysningspunkt. 

Idrottsanläggningar: kWh/kvm 

Atemp. Basår 2012 

 
Bytt 700 armaturer i 

trapphus mot 

ledbelysning 

närvarostyrda en 

besparing på 200 000 

kWh/år. Radiator 

justering  

Nya kommunala fastigheter och 

bostäders energiprestanda ska ligga 30 

procent under BBR:s, Boverkets 

byggreglers krav.  

 
(Ansvar: Utbildningsnämnden, Kultur- och 

fritidsnämnden, Äldreomsorgsnämnden samt 

Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Telge 

Hovsjö, 2013-2016) 

 

Att samtliga nya kommunala 

fastigheter och bostäders 

energiprestanda ligger 30 procent 

under BBR:s, Boverkets 

byggreglers krav. 

Inga nybyggnationer har 

skett under året. De nya 

lägenheterna skapas är i 

befintliga fastigheter. 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Kommunala fastigheter med mycket hög energianvändning ska kartläggas 

och följas upp  

 

(Ansvar: Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Telge Hovsjö, 2013-2014). 

 
TH ser över ventilations 

anläggningar i samtliga 

fastigheter handlingsplan 

tas fram.   

 

  

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 
Definiera vad ett hållbart och säkert 

energisystem är för Södertälje (SE NOT 1).  

 
(Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med Telge 
Nät, Telge Fastigheter, Telge Bostäder, Telge Hovsjö, 
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, 
2013) 

 

Att en definition fastställs.  
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e fastighetsägande bolagen ska basera investeringar i energikrävande 

produkter på LCC-kalkyler.  
 

(Ansvar: Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Telge Hovsjö, 2013-2016) 

 

 

Ta fram en handlingsplan för konvertering av bostadshus med 

direktverkande el som uppvärmning. 
 

(Ansvar: Telge Bostäder och Telge Hovsjö, 2013-2014) 

 

 
Ej påbörjad på grund av 

osäkerhet vid ev 

försäljning. 

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 

 

 

 

 

Målområde: Förnybar energiproduktion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Förnybar energi från sol och vind som 

produceras inom den kommunala 

organisationens verksamheter ska öka.  

Solvärme ska installeras utanför 

fjärrvärmenätet. Andelen småskalig 

förnybar energi från sol var 2009 

mindre än 1 MWh och från vind 100 

MWh.  
 
(Ansvar: Telge Nät, Telge Fastigheter, Telge 
Bostäder och Telge Hovsjö, 2013-2016) 

Att produktionen av förnybar 

energi från sol och vind inom 

den kommunala organisationens 

verksamheter ökar.   

 
Aktuell vid nyproduktion, 

dock planeras ingen 

nyproduktion under 

perioden.  
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Uppföljning av Telge Fastigheters ansvar inom klimatstrategi/energiplan 

och miljöprogram under verksamhetsår 2013 

Klimatstrategi/energiplan 

Målområde: Ett hållbart och säkert energisystem 

Målområde: Energieffektivare kommunal organisation 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Energieffektivisera i den kommunala 

organisationen med 2 procent per år i 

bebyggelse, transporter, gatubelysning 

och idrottsanläggningar till 2016. 

Energiförbrukningen 2012 på dessa 

områden samlas in från den kommunala 

organisationen.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och 

bolag som har transporter samt Telge 

Fastigheter, Telge Bostäder, Telge Hovsjö, 

tekniska nämnden och kultur- och 

fritidsnämnden) 

 

Bebyggelse: kWh/kvm Atemp, 

Transporter: 

drivmedelsförbrukning per år och 

drivmedelsslag. Gatubelysning: 

kWh/belysningspunkt. 

Idrottsanläggningar: kWh/kvm 

Atemp. Basår 2012 

 
 

Nya kommunala fastigheter och 

bostäders energiprestanda ska ligga 30 

procent under BBR:s, Boverkets 

byggreglers krav. (Ansvar: 

Utbildningsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Äldreomsorgsnämnden 
samt Telge Fastigheter, Telge Bostäder och 
Telge Hovsjö, 2013-2016) 
 

Att samtliga nya kommunala 

fastigheter och bostäders 

energiprestanda ligger 30 procent 

under BBR:s, Boverkets 

byggreglers krav. 

 
Vårt mål är Green 

Building standard vilket 

är 25 % lägre än BBR, 

men i själva verket blir 

det alltid minst 30 % 

under. 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Kommunala fastigheter med mycket hög energianvändning ska kartläggas 

och följas upp (Ansvar: Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Telge Hovsjö, 

2013-2014). 

 

 

De fastighetsägande bolagen ska basera investeringar i energikrävande 

produkter på LCC-kalkyler. (Ansvar: Telge Fastigheter, Telge Bostäder och 

Telge Hovsjö, 2013-2016) 

 

  

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 
Definiera vad ett hållbart och säkert 

energisystem är för Södertälje (SE NOT 1). 
(Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med 
Telge Nät, Telge Fastigheter, Telge Bostäder, 
Telge Hovsjö, tekniska nämnden och 
stadsbyggnadsnämnden, 2013) 

 

Att en definition fastställs.  
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Energiutmaning mellan den kommunala förvaltningens, Stadshuset och 

Telgekoncernens kontorsbyggnad. (Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge 

Fastigheter 2013-2014).  

 

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 

 

 

 

 

Målområde: Förnybar energiproduktion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Förnybar energi från sol och vind som 

produceras inom den kommunala 

organisationens verksamheter ska öka.  

Solvärme ska installeras utanför 

fjärrvärmenätet. Andelen småskalig 

förnybar energi från sol var 2009 

mindre än 1 MWh och från vind 100 

MWh. (Ansvar: Telge Nät, Telge 

Fastigheter, Telge Bostäder och Telge 
Hovsjö, 2013-2016) 

Att produktionen av förnybar 

energi från sol och vind inom 

den kommunala organisationens 

verksamheter ökar.   

 

Miljöprogram 

Målområde: Bebyggelse och transporter, Konsumtion och beteende och Mark och 

vatten 

Mål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Utemiljön vid samtliga förskolor och 

skolgårdar ska på sikt anpassas enligt 

antaget program för utemiljö. Detta för 

att trygga barnens miljö och möjlighet 

till inlärning. (delat ansvar med 

Utbildningsnämnden, Miljönämnden, 

kommundelsnämnderna) 

Antal skolor och förskolor 

som anpassats. 
 

Arbetet pågår. 

Södertälje kommun ska vara en ren 

och snygg kommun där invånarna 

känner sig trygga. Kommunens 

betygsindex inom trygghet, 

renhållning och sophämtning ska vara 

över kommungenomsnittet. (delat 

ansvar med Kommunstyrelsen, 

Tekniska nämnden, Telge Bostäder, 

Telge Fastigheter) 

Antal skräpföremål/10m² 

samt  

upplevd trygghet, trivsel och 

uppfattningar om 

renhållningen i SCB:s 

medborgarenkät. 

OBS! bolagen har inget 

uppföljningsansvar i form av 

siffror inom detta mål. Detta 

ansvarar kommunen för. 

 
Arbetet pågår. Ny 

NKI mätning görs 

nu under våren med 

fråga om renlighet i 

utemiljön. 
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Föreslagna åtgärder Kommentar 

Att säkerställa att den tätortsnära naturen även gynnar biologisk 

mångfald och hyser olika naturtyper. (delat ansvar med Tekniska 

nämnden, Miljönämnden, Telge Bostäder, kommundelsnämnderna) 

 
Inventering av 

samtliga skolgårdar 

är utförd, arbete 

pågår. 

Utemiljön på skolor och förskolor ska kartläggas utifrån programmet för 

utemiljö avseende t.ex. buller. En tidsatt handlingsplan med åtgärder och 

kostnader ska ha inkommit till berörda senast den 31 december 2015. 

(delat ansvar med Utbildningsnämnden, Miljönämnden, 

kommundelsnämnderna) 

 
Inventering av 

samtliga skolgårdar 

är utförd, arbete 

pågår. 

Planera och genomföra säkra och miljöanpassade trafikmiljöer vid 

skolorna såväl vad gäller investeringar som påverkansåtgärder för att 

minska skjutsandet av barn med bil. (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen, Kommundelsnämnderna, Utbildningsnämnden, 

Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden) 

 
Inventering av 

samtliga skolgårdar 

är utförd, arbete 

pågår. 

Kommunen ska vidta åtgärder för att få illegala dumpningsplatser att 

upphöra och nedskräpningen att minska (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Telge Bostäder och Telge 

Återvinning). 

Ej aktuellt. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 
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Uppföljning av Telge Näts ansvar inom klimatstrategi/energiplan och 

miljöprogram under verksamhetsåret 2013 

Klimatstrategi och energiplan 

Gemensamt mål för kommunstyrelsen, nämnder och bolag gällande transporter 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Energieffektivisera i den kommunala 

organisationen med 2 procent per år i 

transporter. Energiförbrukningen 2012 

på dessa områden samlas in från den 

kommunala organisationen.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

som har transporter) 

 

Transporter: 

drivmedelsförbrukning per år och 

drivmedelsslag.  

Basår 2012. 

 
 

Uppföljning via 

klimatrapporteringen.  

 

 

Målområde: Ett hållbart och säkert energisystem 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 
Definiera vad ett hållbart och säkert 

energisystem är för Södertälje (SE NOT 1). 
(Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med 
Telge Nät, Telge Fastigheter, Telge Bostäder, 
Telge Hovsjö, tekniska nämnden och 
stadsbyggnadsnämnden, 2013) 

 

Att en definition fastställs. 
 

En Workshop för att ta 

fram en komplett 

transformationskarta 

för miljö på TN är 

inplanerad i feb -14  

Föreslagna åtgärder 

Anordna en workshop för politiker och tjänstemän som en start på arbetet att 

definiera vad ett hållbart och säkert energisystem är.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med Telge Nät, 2013) 

 

 
En Workshop för att ta 

fram en komplett 

transformationskarta 

för miljö på TN är 

inplanerad i feb -14 

Analysera effekten av suboptimeringar i fjärrvärmesystemet och utreda nya 

användningsområden för fjärrvärmen.  (Ansvar: Kommunstyrelsen, Telge AB och 

Telge Nät, 2013-2014)  

 

 
 

 

Samarbetet mellan Telge Nät och företagen AstraZeneca, Scania, 

Lantmännen Cerealia ska fortsätta i energisystemfrågor. (Ansvar: Telge Nät, 

2013-2016) 

 

 

Samarbetet fortsätter 

som tidigare mellan 

Cerealia och Telge 

Nät. Där arbete pågår 

att övergå till bättre 

bränslen. 
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Målområde: Energieffektivare kommun 

Föreslagna åtgärder Kommentar 

Fjärrkylasystemet/kapaciteten ska byggas ut för att klara 

dagens kylbehov inom fjärrkyleområdet. (Ansvar: Telge Nät, 

2014-2016) 

 

 
Utredning är startad där teknik, 

utbyggnad och taxa kommer att framgå. 

Rapporten kommer vara färdig i mars 

2014. 

 
Expansion av fjärrkyleområdet ska utredas framförallt 

inom de östra delarna av kommunen. (Ansvar: Telge Nät, 

2013-2014)   

 

 

Södertälje sjukhus har visat intresse av 

fjärrkyla. Utredning pågår enligt ovan. 

 

Minska nätförlusterna i el- och fjärrvärmenäten. (Ansvar: 

Telge Nät, 2013-2016) 

 

 
Vi jobbar aktivt för att sänka 

returtempen. 

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 

 

 

 

Målområde: Förnybar energiproduktion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status samt ev 

kommentar 

Förnybar energi från sol och vind som 

produceras inom den kommunala 

organisationens verksamheter ska öka.  

Solvärme ska installeras utanför 

fjärrvärmenätet. Andelen småskalig 

förnybar energi från sol var 2009 

mindre än 1 MWh och från vind 100 

MWh. (Ansvar: Telge Nät, Telge 

Fastigheter, Telge Bostäder och Telge 
Hovsjö, 2013-2016) 

 

Att produktionen av förnybar 

energi från sol och vind inom 

den kommunala organisationens 

verksamheter ökar.   

 
En Workshop för att ta 

fram en komplett 

transformationskarta för 

miljö är inplanerad i feb 

-14. 

 

 

 

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 
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Miljöprogram  

Målområde: Mark och vatten 

Senast 2016 ska alla undermåliga enskilda avlopp i Stavbofjärdens tillrinningsområde vara 

åtgärdade och uppfylla krav om kretsloppsanpassning där det bedöms skäligt (Ansvar: 

Miljönämnden) 

 

Föreslagen åtgärd Kommentar 

Färdigställa en VA-plan för kommunen, antagen 

av kommunfullmäktige senast 2013. VA-planen 

ska inkludera avloppsvatten, dagvatten och 

dricksvatten. (delat ansvar med Miljönämnden, 

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, 

Telge Återvinning) 

 
VASTRA gruppen har lämnat ett förslag 

på va-plan till Ola Schön som TN 

förordar remissbehandlas innan 

behandling i KF. TN sammanställer 

denna VA-plan. 

 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver 

ovanstående 
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Uppföljning av Telge Återvinnings ansvar inom klimatstrategi/energiplan 

och miljöprogram under verksamhetsåret 2013 

Klimatstrategi och energiplan  

Gemensamt mål för kommunstyrelsen, nämnder och bolag gällande transporter 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Energieffektivisera i den kommunala 

organisationen med 2 procent per år i 

transporter. Energiförbrukningen 2012 på 

dessa områden samlas in från den 

kommunala organisationen.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

som har transporter) 

 

Transporter: drivmedelsförbrukning 

per år och drivmedelsslag.  

Basår 2012. 
 

Inom insamlings-

verksamheten har 

drivmedelsförbrukning 

minskat. Inom 

behandlingsavdelningen 

har drivmedels-

förbrukningen ökat, p.g.a 

utökad hantering av 

material. 

Målområde: Förnybar energiproduktion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Utreda möjligheten att en 

biogasanläggning i kommunal och/eller 

privat regi för produktion av fordonsgas 

anläggs i kommunen. I samband med 

detta kartlägga potentialen för 

biogassubstrat i närområdet.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge 
Återvinning, 2013-2014) 

 

Att en utredning görs och att 

potentialen för biogassubstrat i 

närområdet utreds. 

 
En substratkartläggning 

gjordes av Swedish Biogas 

2010-09-01. I samband 

med detta gjordes en 

investeringskalkyl. Telge 

AB tog sedan beslutet att 

inte investera. Frågan har 

inte varit aktuell sedan 

dess. Flera andra bolag i 

Stockholmsområdet 

utreder för närvarande 

byggnation av 

biogasanläggningar. 

Andelen matavfall i hushållens restpåse 

ska minska. 2011 var andelen matavfall 

30 %. (Ansvar: Telge Återvinning, 2013-

2016) 

Att andelen matavfall i 

hushållens restpåse minskar. 
 

Detta är lite beroende på 

hur man räknar. 

Plockanalyserna 2013 visar 

på att andelen matavfall i 

de tre undersökta 

områdena var 23 %, 16 % 

och 42 %. Ytterligare 

åtgärder krävs, se nästa 

mål 
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Föreslagna åtgärder Kommentar 

Genomföra riktade informationsinsatser till olika målgrupper om 

matavfallssortering. (Ansvar: Telge Återvinning, 2013-2016) 
 

Informationsinsatser 

planeras under 2014. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 

 

 

 

Målområde: Medveten konsumtion 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Minst en återbruksverksamhet ska 

anordnas i kommunal regi. Det fanns 

inga kommunala återbruksverksamheter 

2012. (Ansvar: Telge Återvinning, 2013)  

 

Antal återbruksverksamheter i 

kommunal regi.  
Möjlighet att lämna 

möbler mm finns nu på 

Tveta och Returen. 

Möblerna säljs sedan av 

arbetsmarknadscentrum 

(Södertälje kommun). 

Miljöprogram 

Målområde: Konsumtion och beteende 

Mål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Andelen matavfall i restpåsen ska 

årligen minska. 

Andel insamlat organiskt 

avfall 
 

Detta är lite beroende på hur 

man räknar. Plockanalyserna 

2013 visar på att andelen 

matavfall i de tre undersökta 

områdena var 23 %, 16 % och 

42 %. Ytterligare åtgärder 

krävs, se nästa mål 

Minst en återbruksverksamhet ska 

anordnas i kommunal regi.    

Antal återbruk  
 

Möjlighet att lämna möbler 

mm finns nu på Tveta och 

Returen. Möblerna säljs sedan 

av arbetsmarknadscentrum 

(Södertälje kommun). 

Södertälje kommun ska vara en ren 

och snygg kommun där invånarna 

känner sig trygga. Kommunens 

betygsindex inom trygghet, 

renhållning och sophämtning ska 

vara över kommungenomsnittet. 

Antal skräpföremål/10m² 

samt  

upplevd trygghet, trivsel 

och uppfattningar om 

renhållningen i SCB:s 

medborgarenkät. 
OBS! bolagen har inget 

uppföljningsansvar i form av siffror 

inom detta mål. Detta ansvarar 

kommunen för. 
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Föreslagna åtgärder Kommentar 

Färdigställa en VA-plan för kommunen, antagen av 

kommunfullmäktige senast 2013. VA-planen ska inkludera 

avloppsvatten, dagvatten och dricksvatten. (delat ansvar med 

Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, 

Telge Nät) 

Se svar från Telge Nät.  

Samarbetet mellan miljökontoret och Telge återvinning ska 

stärkas i syfte att öka andelen insamlat biologiskt avfall från 

storkök och restauranger och andra verksamheter.  

 

I samarbete med berörda aktörer utreda möjligheterna till 

avfallsminimering och återbruk. (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden) 

 

Kommunen ska vidta åtgärder för att få illegala dumpningsplatser 

att upphöra och nedskräpningen att minska (delat ansvar med 

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Telge Bostäder och Telge 

Fastigheter). 

Se svar från Tekniska 

nämnden, Telge 

Bostäder och Telge 

Fastigheter. 

Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående 
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Uppföljning av Södertälje hamns ansvar inom klimatstrategi/energiplan 

och miljöprogram under verksamhetsår 2013 

Klimatstrategi/energiplan 

Gemensamt mål för kommunstyrelsen, nämnder och bolag gällande transporter 

Delmål Enhet/indikator för 

uppföljning 

Status och ev 

kommentar 

Energieffektivisera i den kommunala 

organisationen med 2 procent per år i 

transporter. Energiförbrukningen 2012 på 

dessa områden samlas in från den 

kommunala organisationen.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

som har transporter) 

 

Transporter: drivmedelsförbrukning 

per år och drivmedelsslag.  

Basår 2012. 
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