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Slutrapport, Klimatinvesteringsprogram (Klimp) 2008-2012 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 2012 § 81 begära hos 
dåvarande Bergslagens kommunalteknik (BKT) att få ta del av utredningen 
rörande investeringar enligt Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) inklusive de 
ekonomiska konsekvenserna av investeringarna. 

BKT har inkommit med slutrapport gällande Klimp daterad den 10 maj 2012. 
Slutrapporten avser åtgärden effektivare gatubelysning. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbeslyrkande 
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SLUTRAPPORT, Klimatinvesteringsprogram, 2008 - 2012 

~ gärd 6.0_;_ Effektivar~_gatube~y~ning i Be,rgslatie~ 

Instruktioner 
Gulmarkerade fält ska fyllas L Gråmarkerade fält är information från ansökan eller beviljade ändringar. 
Det är obligatoriskt att svara på alla frågor. Om en rubrik inte är aktuell för en åtgärd kan man helt 
enkel skriva "Ej aktuellt.". Alla texter kommer att vara åtkomliga via MIR vilket innebär att man ska 
skriva enkelt och tydligt så att andra kan förstå. Det går inte att bara hänvisa till en bilaga eftersom 
dessa inte syns i MIR. 

Naturvårdsverket kommer att fatta beslut om slutligt bidrag utifrån vad ni skriver i slutrapporten. De 
begär I allmänhet inte in några kompletteringar. Var därför noga med att skriva tydligt och att ta med 
alla uppgifter som kan vara av intresse när Naturvårdsverket ska fatta beslut. 

För att ni ska se vad som skrevs i ansökan bifogas åtgärdsbeskrivningen för respektive åtgärd. 

Obligatoriska bilagor 
• Revisorsintyg 
• Kostnadsbilaga (siffrorna ska stämma med revisorsintyget och vara uppställd som i ansökan) 
• Eventuell utvärdering 
• Pressklipp, fotografier eller annat som kan vara av intresse för andra 
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Slutrapport KLIMP, ~tgärd 6.0: 'Effektivare gatubelysning i Bergslage1i 

Slutrapport KLIMP 

~tgärd 6.0: Effektivare gatu~elysning i Bergslagen' 

Sammanfattning 

Åtgärdsbeskrivning - Sammanfattnina 
Heltäckande sammanfattning av hur åtgärden genomförts (skrivs I dåtid) 
(Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Max 2000 tecken.) 
Bergslagens kommunalteknik (BKT) är ett tekniskt kommunalförbund som skapats av de fyra 
Bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
3326 stycken av Bergslagens Kommunaltekniks cirka 16000 belysningsarmaturer har bytits ut från I 
första hand 125W Hg till 50W NaH Long-Life. Utförda mindre ombyggnader av befintliga anläggningar 
har även minskat befintligt armaturbestånd med 89 stycken armaturer. 
Utbytta armaturer har minskat installerad effekt med cirka 82,5W per armatur. 
Målet med åtgärden är minskad energiförbrukning och åtgärden bidrar främst till det nationella 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan men har även en betydande påverkan avseende 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, genom att användningen av kvicksilver i belysningsarmaturerna 
kommer att minska. Total energibesparing efter åtgärd är beräknad till 1 109 124 kWh/år. 

Uppgifter från ansökan (uppdaterad efter godkända ändringar) 

Bergslagens kommunalteknik (BKT) är ett tekniskt kommunalförbund som skapats av de fyra 
Bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Åtgärden syftar till att effektivisera gatubelysningsanläggningarna och minska energianvändningen. 
Åtgärden avser i första hand utbyte av armaturer på det befintliga väg- och gatubelysningsnätet i de 
fyra kommunerna samt modernisering av tändsystemet för centralstyrning av tändning och släckning 
av gatubelysningen. 

Armaturerna skall bytas till en mer miljöanpassad ljuskälla i form av högtrycksnatriumarmaturer vilka 
har såväl lägre effekt som längre brinntid. 

Åtgärden beräknas medföra att elanvändningen minskar med sammanlagt 1 216 MWh per år. 

öra /tor /ö 
Ort/Datum 
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Slutrappo1t KLIMP, ~ tgärd 6.0: Effektivare gat~tbelysni!}g iJ!~rg~l~geq 

Miliöeffekter 

K Id' 'd Il 'b 0 IOXI e er energi esparmg 
Redovisa de miljöeffekter som påvisats under åtgärdens livslängd, inkl. nya 
eller förändrade. 

Uppmätta miljöeffekter efter genomförd åtgärd 

AnvändnlnA av energislag 
Energis lag Före Efter Enhet Förändring Förändring 

energi (kWh) C02 (ton) 
Energislag - 1109 124,00 0,00 kWh - 1109 124,00 0,00 
El 
Totalt -1109 124,00 0,00 

Utsläpp av växthusgaser 
Växthusgas Före Efter Enhet Förändring 

C02 (ton) 

Totalt 

Uppgifter från ansökan eller beviljade ändringar 

Utsläpp av koldioxid 
Energlslag Före Efter Enhet Förändring Förändring 

enerAI (kWh) C02 (ton) 
Energislag - 1 216 000,00 0,00 kWh -1 216 000,0 ... 0,00 
El 
Totalt -1 216 000,00 0,00 

Ö . T" ff kt vrrga mI1Ioe e er 
Beskriv övriga miljöeffekter som har uppnåtts tack vare åtgärden. (Samma fråga 
ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Max 2000 tecken.) 

Åtgärden har medfött att användningen av kvicksilver i samhället har minskat samt att 
ann aturernas och ljuskällornas längre livslängd har medfört mindre påverkan på miljön i 
form av minskad resursanvändning för t i llverkning och destruktion och att antalet transpo1ter 
för underhåll och lampbyten minskat. 

Uppgifter från ansökan (uppdaterad efter godkända ändringar) 

Övriga miljöeffekter 
Åtgärden medför att användningen av kvicksilver minskar i samhället samt att armaturernas längre 
livslängd medför en minskad resursanvändning för tillverkning och destruktion samt mindre 
transporter för armatur- och lampbyten. 
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Slutrappo1t KLIMP, ~tgärd 6.0: Effektivare gatubeiysning i Bergslageri 

Långsiktiga miljöeffekter 
Vilka mätbara miljöeffekter beräknas långsiktigt uppstå som en följd av 
åtgärden? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Max 2000 tecken.) 
Åtgärden har medfö1t att energianvändningen minskat med sammanlagt 1 109 124 kWh per år 
till följd av effektiviseringen efter byten av 3326 stycken armaturer, och genom mindre 
ombyggnader av befintliga anläggningar minskat antalet armaturer med 89 stycken. 

UtvärderinQ 
Hur har resultaten utvärderats? 
Ange om miljöeffekterna baseras på uppmätta värden eller om miljöeffekterna är beräknade. 
Om miljöeffekterna är beräknade, vilka argument finns varför man inte kan mäta miljöeffekterna? När 
kan faktiska mätbara miljöeffekter väntas uppstå i tiden, om en månad, om ett år? Redovisa underlag 
för eventuella beräkningar för miljöeffekterna i en bilaga (utgå från samma beräkningssätt som i 
ansökan). 

Vid ny teknik/demonstrationsprojekt ska en utvärdering av den nya tekniken vara med. Vad har 
fungerat? Vad har fungerat mindre bra? Har den nya tekniken varit bra? 

(Samma fråaa ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Max 2000 tecken.) 

Utvärdering av åtgärden genomförs med utgångspunkt från energianvändningen i de olika 
kommunernas elanvändningsstatistik. Energibesparingen har beräknats enligt en minskad lampeffekt 
på 75W per armaturbyte och brinntid 4070h/år. Vid beräkning med att även beakta systemeffekten, 
inklusive driftdon i armaturerna ar energibesparingen ytterligare 10 % utöver minskade lampeffekter. 
Fortsatt utvärdering av energibesparing sker genom jämförelse av uppmätt förbrukad energi före och 
efter åtgärd som delges oss av energileverantörerna på de berörda anläggningarna. 
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Slutrapp01t KLIMP, ~tgärd 6.Ö: Effektivare gatubely~ning i ~ergsL~_ge~ 

Ekonomi 

Redovisa ekonomin för åt ärden kostnaders ecificeras i bila a 

u lf f ,ooa ter e ter nenomförd å tnärd 
Miliörelaterad investerina: 6 372 512 00 kr 
Arliat nettoöverskotuMinskad årlia driftskostnad: 1 042 576,00 kr 
Beaärt bldraa: 15% 
Restvärde: O 00 kr 
Livslänad: 20 år 
Kalkvlränta: 4,00% 

Uppgifter från ansökan (uppdaterad efter godkända ändringar) 

Miliörelaterad lnvesterina: 10 180 000,00 kr 
Arliat nettoöverskotUMinskad årlia driftskostnad: 1150 000,00 kr 
Bidraa: 1 527 000,00 kr 
Bidragets andel av den 
miliörelaterade investerinaen: 15% 
Restvärde: 0,00 kr 
Livslänad: 20 år 
Kalkvlränta: 4,00% 

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de upphandlingar som genomförts för 
åt ärden. Samma frå a ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Max 2000 tecken.) 
Företaget skall inneha dokumenterat miljöledningssystem. Utförande entreprenör av projektet innehar 
certifierat miljöledningssystem ISO 14001. 
Miljökrav för utsläpp av klimatpåverkande, hälsoskadliga, försurande och övergödande ämnen 
specificerat på fordon, bränsle, oljor och smörjmedel, rengjöring maskinvård och uppställning av 
fordon och destruktion av raserad material. 

Vilka ytterligare bidraq har åtgärden fått? 
Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden. (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e
dokument. Max 2000 tecken.) 

Inga ytterligare bidrag har ansökts, beviljats för åtgärden. 
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Slutrapport KLIMP, ~~gärd 6.0: Effektivare gatubelys~g_iBergslage11 

Övrigt 

SpridninQ av resultat 
På vilket sätt har programägaren eller annan aktör bidragit till spridning av 
åtgärdens resultat? (obligatorisk vid ny teknik/demonstrationsprojekt) 

Via Bergslagens Kommunaltekniks hemsida, www.bergslagens-kt.se som även är länkad till e-ons 
hemsida. Entreprenörens fordon är utrustade med dekaler som innehåller KLIMP-loggotypen. 

övriga resultat och effekter 
Vilka eventuella övriga resultat och effekter har uppnåtts under 
programperioden respektive beräknas långsiktigt uppstå till följd av åtgärden? 
(Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Max 2000 tecken.) 

Minskade underhållsåtgärder med dess miljöpåverkan på lång sikt. 

Det fortsatta arbetet 
Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att drivas? (Samma fråga ställs i 
Naturvårdsverkets e-dokument. Max 2000 tecken.) 

Bergslagens Kommunalteknik kommer fortsatt arbeta med energieffektivisering av 
belysningsanläggningar för de fyra kommunerna, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors. 
Genom fortsatt utvärdering av utförda åtgärder i detta projekt som blir en parameter för fortsatt 
energieffektiviseringsarbete i ett långsiktigt perspektiv. Även den i projektet tänkta, uteblivna 
moderniseringen av tändsystem för centralstyrning av gatubelysningen i de fyra kommunerna för att 
kunna styra belysningen efter nytta och behov med minskad brinntid och minskad energiförbrukning 
som mål kommer fortsatt projekteras för åtgärd. 
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Slutrappo11 KLIMP, ~ tgärd 6.0: Effektiv~re gatubeiys~ngi !3ergslageri 

Hur har de särskilda villkoren uppfyllts? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e
dokument. Max 2000 tecken.) 
Bidrag har ansökts med 15 procent av den redovisade miljörelaterade kostnaden på 6 372 512 
kronor. Ansökt bidrag är 955 877 kronor. 
Bidraget önskas utbetalt till Bergslagens Kommunalteknik. 
Ansökt bidrag har inte kombinerats med annat statligt stöd. 
Programägaren har redovisat i slutrapporten att åtgärden har den minskade miljöpåverkan som 
angivits i ansökan. 

Särskilda villkoren för åtgärden enligt beslutet från Naturvårdsverket 

Effektivare gatubelysning i Bergslagen (åtgärd 6) 
• Bidrag för åtgärden ges med högst 1 527 000 kronor. Bidraget får dock 

inte överstiga I 5 procent av den miljörelaterade kostnaden. 
o Programägaren får betala ut det statliga bidraget enbart till Bergslagens 

kommunalteknik. 
• Stöd enligt förordningen (2003:262) om statliga bidrag till 

klimatinvesteringsprogram får inte kombineras med andra statliga stöd 
ilir samma åtgärd. 

• Programägaren ska i slutrapporten visa att åtgärden uppnått de minskade 
utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser samt andra resultat och 
effekter som programägaren angett i ansökan. 

Andra förhållanden av betydelse? 
Ej aktuellt. 
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Slutrapport KLIMP, !A,tgärd 6.0: Effektivare gatubelysning i Bergslage1i 

Bilaga 1 - Revisorsintyg 

Revisorsintyg 

Intyg avseende åtgärd inom Regionförbundet Örebros 
kl im ati nvesteringsprog ram 

Jag har granskat Bergslagens Kommunaltekniks underlag for redovisningen av åtgärd 6.0 
Effektivare gatubelysning i Bergslagen. 

Enligt granskad redovisning uppgår projektets miljörelaterade faktiska nedlagda kostnader till 
6 372 512 kr. Projektets totala faktiska nedlagda kostnader uppgår till 6 372 512 kr. 

Den lämnade redovisningen överensstämmer med de av mig granskade underlagen och 
bokföringen. 

Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

Undertecknad revisor intygar att: 

• Anslagsmottagarens projektredovisning har granskats för den tidsperiod bidragen 
avser. 

• Moms är exkluderad (där moms inte utgör en kostnad för stödmottagaren). 
• Upptagna belopp bedöms korrekta. 
• Upparbetade kostnader är att hänföra till projektet och kostnaderna är sådana för vilka 

stöd utgår enligt överenskommen projektplan. 

Ort och datum 

Nanm 
Titel 
Telefonnummer 

Till revisorsintyget ska följande handlingar bifogas: 
Av revisor signerad projektredovisning ur ekonomisystemet. Observera att revisorn även ska 
signera åtgärdsägarens ansökan om utbetalning. 
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Bilaga 2 - Kostnadsbilaga 

~tgärd 6.0: Effektivare gatubelysning i. Bergslagen 

u 

Investering Miljörelaterad Sökt bidrag Sökt bidrag 
(kkr) investerina (kkrl % (kkr) 

Armaturbvte 6 372,512 6 372,512 15 955,877 
Stvr- och realerutrustning 0 0 15 0 
Summa 6 372,512 6 372,512 15 955,877 

Uppgifter från ansökan (uppdaterad efter godkända ändringar) 

Investering MIijöreiaterad Sökt bidrag Sökt bidrag 
(kkr) investering (kkr) % (kkr) 

Utbyte av armaturer i 9 700 9 700 15 1 455 
Ljusnarsberg, Hällefors, 
Nora och Lindesbera 
Utbyte av tändsystem för 480 480 15 72 
centralstyrning i 
Ljusnarsberg, Hällefors, 
Nora och Lindesberg 
Summa 10 180 10180 15 1 527 
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Slutrapport KLIMP, ~ !g!!~:d 6.Q: ~ffektivare gatubelysning i Bergslageq 

Bilaga 3 - Beräkning av miljöeffekter 

~tgärd 6.0: Effektivare gatubelysning i Bergslagen' 

Redovisa beräkningar av miljöeffekterna (utgå från samma beräkningssätt som i ansökan}. 
Lämnas inte med som bilaga. 
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Slutrapport KLIMP, ~Jg~rd 6.0: Effektivare gatu~elysni}!g i Bergslagen' 

Förteckning över övriga bilagor (Exempelvis pressklipp, fotografier, 
utvärderingar. Var noga med att dokumentets namn för bilagan är detsamma som skrivs in nedan.) 

Lämnas inte med som bilaga. 
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Slutrapport. Klimatinvesteringsprogram, 2008-2012, Åtgärd 6.0 effektivare gatubelysning i Bergslagen. Investering, bidragsfördelning Ljusnarsbergs Kommun. 

Summa kr Kommentar 
2 333,00 KLIMP- upphandling 

0,00 Utfakturerat 2009 
2 333,00 Utfaktureras 2012 

49 769,00 KLIMP- projekt Lilla vägen Kopparberg 
363 678,00 KLIMP- upphandling 

-413 447,00 Utfakturerat 2010 
0,00 Balans 2010 

118 042,00 KLIMP- upphandling 
339 630,00 KLIMP- upphandling 
238 193,00 KLIMP- upphandling 
303 374,00 KLIMP- upphandling 
541 198,00 KLIMP- upphandling 

17 786,00 KLIMP- upphandling 
56 293,00 KLIMP- upphandling 
66 418,00 KLIMP- upphandling 

-750 000,00 Utfakturerat 2011 
-400 000,00 Utfakturerat 2011 

533 267,00 Balans 2011 
-407 223,00 Utfakturerat 2012 
-126 044,00 Utfakturerat 2012 

0,00 Balans 2012 
2 096 714,00 Ljusnarsberg utfört Summa 

54 506,00 Projektfinansierade Ljusnarsbergs Kommun 

Slutrapport. Bidrag 15% av miljörelaterad investering. 
2 096 714,00 Ljusnarsbergs Kommun 

54 506,00 Ljusnarsbergs Kommun 
2 151 220,00 Lj usnarsbergs Kommun. Summa investerat 

322 683,00 Ljusnarsbergs Kommun bidrag 
4 826,20 Avgår revisorkostnad % fördelning av 14 300:-

317 856,80 Utbetalas Ljusnarsbergs Kommun 

Företag 

KPMGAB 

lnfratek Sverige AB 
EON ES 

EON ES 
EONES 
EON ES 
ONE Nordic AB 
ONE Nordic AB 
ONE Nordic AB 
ONE Nordic AB 
ONE Nordic AB 

KLIMP Upphandling 
Projekt 

KLIMP 
KPMG 
KLIMP 

Fakturanr. 
4548493 

38488 
6744562 

6752861 

6756467 
6760324 

6764953 
6771560 

6772811 

6777366 
6779212 

Energi- Energi-
Antal besparing besparing 

Armatur- Styck- ljuskällor ljuskällor 
Fakturadatum byten pris kr kW kWh/år 

2009-04-06 

2010-12-14 5 9 953,80 0,38 
2010-12-17 200 1 818,39 15,00 

2011-04-12 81 1 457,31 6,08 

2011-05-24 216 1 572,36 16,20 
2011-07-12 112 2 126,72 8.40 
2011 -09-26 174 1 743,53 13,05 
2011-12-07 338 1 601 ,18 25.35 
2011-12-15 12 1 482,17 0,90 

2012-03-05 41 1 373,00 3,08 
2012-03-29 44 1 509,50 3,30 

1 223 1 714,40 91,73 373 320,75 

t:nerg1-
Energi- besparing 

besparing system-
system- effekt 

effekt kW kWh/år 

100,90 410 652,83 

2 596,66 
413 249,49 
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