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 Till styrelsen för 

 Huge Fastigheter AB 

 

 

 

Energimål 2014 - 2050 
 

Verkställande direktörens förslag till beslut: 

 

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att revidera energimålen till affärsplanen 2014 mot 

bakgrund av nedanstående förslag. 

 
Bakgrund 

 

Huge Fastigheter har de senaste åren intensifierat sitt energiarbete och minskat genomsnittlig energianvändning 

per kvadratmeter. Energimålet för 2020 om besparing av 20 % bedöms kunna uppnås redan december 2014. 

Huges ambition är att fortsätta de lyckosamma satsningarna och föreslår mer utmanande mål inför affärsplanen 

2014. Föreslagen förändring innebär i stort att målen för 2050 förblir desamma men målen för 2030 tidigareläggs 

till 2020 och målen för 2030 höjs. 

 

Huddinges politiker anger sina krav på Huge i Ägardirektiven. I dessa står följande; 

 

 Verksamheten i bolaget ska drivas på ett ekologiskt hållbart sätt och präglas av ett aktivt miljöarbete. 

 Bolaget ska samverka med Huddinge kommun kring den långsiktiga planeringen som ska säkra 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i alla geografiska områden i kommunen. 

 Bolaget ska i samarbete med kommunen se över kommunens hyresavtal för att skapa incitament för låg 

energianvändning i lokaler som hyrs av kommunen. 

 Bolaget och kommunen ska se över vilka energi- och miljölösningar som ska finnas för de nyproducerade 

kommunala verksamhetslokalerna. 

 Bolaget får i uppdrag att minska användningen av energi i hela fastighetsbeståndet samt ta fram en 

strategi för detta. 

En engagerad ledning med tydlig strategi är en viktig förutsättning för att nå en effektiv energianvändning och för 

att kunna bibehålla höga ambitioner och mål. De offentliga fastighetsägarna bör föregå med goda exempel för att 

nå såväl de nationella som regionala målen om minskad energianvändning och klimatpåverkan. Huges mål är 

anpassade efter dessa krav som bl.a. innebär att nära nollenergibyggnader ska vara regel för Huge senast år 2019, 

dvs. två år innan detta krav gäller för privatägda byggnader. Huges ledning har ansvar för strategi, energiplan, 

policy och riktlinjer. Huges styrelse ska årligen informeras om energiarbetet och ta övergripande strategiska beslut 

för inriktningen. 

 

Den hittills genomförda sänkningen av energianvändningen om 16 procent innebär, med dagens energipriser, 

sänkta kostnader på 21 MSEK årligen förutom den minskade klimatpåverkan. 

 

Vårt årliga mål om 1,2 procent lägre energianvändning innebär ca 1,7 MSEK per år i lägre kostnader. 
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Nulägesbeskrivning: 

 

Huges energiuppföljning 2008-2013, inklusive verksamhetsel i lokaler. 
 

 
 

     
prognos 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år 

Huge Tot 196 190 185 172 164 160 

minskning  % 0 3,1 5,6 12,2 16,3 18,0 
 

 

 
 

 

 

Energianvändning för Bostäder respektive Kommunala lokaler 

 

kWh/m2          2008 2012 % besparing 

Bostäder 175 148 -15,4 

Kommunala lokaler       235 194 -17,4 

 

I våra beräkningar ingår verksamheternas el för lokalerna och till viss del hyresgästernas el för bostäderna. Många 

andra företag har inte dessa med i sina redovisningar, varför våra siffror inte är helt jämförbara med externa 

aktörer. 
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Förslag till reviderade mål 

 

De reviderade siffrorna är kursiverade. 

 

Nuvarande Långsiktiga mål 

 

Reviderade långsiktiga mål 

 

 Minska koldioxidutsläpp från 

egen energianvändning med 15 % 

till 2014, jämfört med 2008 

 

 Minska koldioxidutsläpp från egen 

energianvändning med 28 % till 

2020, jämfört med 2008 

 

 Minska energianvändningen per kvadratmeter 

jämfört med 2008 med: 

o 20 % till 2020 

o 30 % till 2030 

o 50 % till 2050 

 

 Minska energianvändningen per 

kvadratmeter jämfört med 2008 med: 

o 30 % till 2020 

o 40 % till 2030 

o 50 % till 2050 

 

  

Nuvarande Mål 2013 Reviderade Mål 2014 

 Minska koldioxidutsläpp från egen 

energianvändning med 13 %, jämfört med 

2008. 

 

 Minska koldioxidutsläpp från egen 

energianvändning med 18 %, jämfört med 

2008. 

 

 Minska energianvändningen per kvadratmeter 

jämfört med 2008 med 11 %. 

 

 Minska energianvändningen per 

kvadratmeter jämfört med 2008 med 20%. 

 

 Minska resursanvändningen. 

 

 Minska resursanvändningen. 

 

  

 

Konsekvenser av nya mål 

 

Någon omfattande konsekvensbeskrivning av nya mål är inte utförd. Vi kommer behöva 

investera både tid och pengar i energiprojekt för att ställa om det befintliga beståndet, men de 

flesta energiåtgärderna bedöms ha en återbetalningstid på under 15 år. De nya byggnaderna blir 

något dyrare i produktion, men livscykelkostnaden blir lägre. Energi målen kommer också att 

behöva balanseras mot övriga mål inom Huge, men ambitionen är att även de andra målen 

kommer att stöttas av dessa mål. Till exempel blir ofta kunderna mer nöjda i de hus vi gjort 

energiåtgärder i, ekonomin förbättras på sikt, medarbetarna uppskattar vår framsynthet och vi 

blir mer konkurrenskraftig som bolag.  

 

 

 

Huge Fastigheter AB 

 

 

 

Åsa Hedenberg 
Verkställande direktör 
 


