
Halmstad den 23 maj 2018 – Antaget förslag. 

ENERGIPOLICY –STRATEGIER OCH 
ENERGIMÅL 2018-2025 
Inledning: Detta dokument förklarar och anger riktning för Snöstorps församlings 
energiprogram och mål med projektet. 
 
Policyn ska hjälpa oss att ta kloka och mogna beslut i små och stora miljö- och energifrågor. 

• Den ska driva oss framåt i energifrågor, för att inte slösa och förbruka Guds gåvor 
som anförtrotts oss.  
 

MÅLGRUPP 

Den riktar sig i första hand till beslutsfattare och personal, i andra hand till församlingsbor, för 
att vägleda och lyfta fram energifrågorna men sätta det i kontexten kring församlingens 
miljöarbete.  
 

ENERGI OCH MILJÖPOLICY 

• HÅLLBARHET vill vi ska vara ett ord som leder och väcker 
ansvar till mogna beslut i verksamheten, i såväl inköp som 
byggnationer och renovering. 
• Vi vill minska på energiförbrukningen i vår 
fastighetsförvaltning. 
• Snöstorps församling vill på ett ansvarsfullt sätt integrera 
miljötänkande, miljöhänsyn och miljölagstiftning, som en naturlig 
del av verksamheten, 
t.ex. genom att  
-arbeta för en minskning av avfallsprodukter samt verka för 
ökad återanvändning och återvinning. 
-Minska på transporter både själva och för de tjänster vi köper. 

• Vi vill genom ett systematiskt miljö- och energiarbete, 
kontinuerligt sträva efter förbättringar och sprida engagemang och 
intresse för både personal och församlingsbor i miljö och 
energifrågor. Vi strävar efter att följa den handlingsplan som ligger 
till grund för detta arbete. 
  

STRATEGI OCH PRIORITERINGAR 
 

• För minskad energianvändning krävs det ett medvetande på alla nivåer. Vi kommer 
därför kontinuerligt att jobba med utbildning och information inom 
energifrågorna, för att väcka lust och känsla kring frågorna.  

• Vi ser energieffektivisering inom drift och underhåll för våra byggnader, som 
det viktigaste området, som vi därför prioriterar. Samtidigt behöver vi påminna 
varandra om att ta ansvar i de arbetsuppgifter vi har. Det kan t.ex. gälla 
samåkning, släcka lampor, stänga portar, eller ett ansvarsfullt agerande då 
man misstänker slöseri, sambokning av lokaler etc. 

• Den övergripande energistrategin är att i första hand minska 
energianvändningen, i andra hand att välja förnybara energikällor. 

• Vi behöver inom organisationen, jobba fram energibesiktningar, ronderingar och 
tillsynsprotokoll för varje fastighet för att förebygga onödiga kostnader i underhåll 
och energislöseri.  

• Vi vill väcka lust och ansvar kring energifrågorna. Denna lust hoppas vi kommer att 
vara en motor i arbetslagen, som också ska initiera miljöfrågor.  
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ENERGIMÅL OCH RIKTLINJER  

• Snöstorps församling ska år 2025 ha minskat sin energianvändning i 
fastighetsbeståndet med 25% (jämfört med 2017). 

• Vi följer också EU:s målsättning att år 2030 minskat energianvändningen med 30%. 
• Vid ombyggnation ska energibesparande åtgärder prioriteras och 

energianvändningen minska med minst 20%.  
• Vid renoveringar tas särskild hänsyn till policyns riktlinjer och ska vara vägledande. 
• Då ytor behöver kylas ska det i första hand ske via solskydd. Vid ombyggnationer 

utreds om solskydd kan installeras istället för bef. kylaggregat. Solvärme ska 
generellt avskärmas i första hand innan det ventileras eller kyls. 

• Vid val av energikällor ska vi främja en övergång till förnybar energi. Vi ska också 
nyttja möjligheter till energiutbyte där det är lämpligt och möjligt. 

• Luftflöden ska anpassas efter behov. 
• Vid fönsterbyte tas särskild hänsyn till om solvärme är ett problem, så rätt sorts 

fönster blir monterade. 
• Ett enkelt sätt att spara på jordens resurser är att köpa grön el. Detta exempel bör 

entusiasmera små som stora frågor, inom detta program. 
• Vid inköp tas hänsyn till produktens energimärkning om sådan finns. För 

vitvaror, maskiner, elektrisk utrustning och fordon tas särskild hänsyn till 
utsläpp och hur energieffektiva de är. Exempel eldrivna verktyg ska 
prioriteras framför andra val.  
 

ORGANISATION OCH ROLLER 

Energiledningssystemet består av  
• Projektledare ska kontinuerligt rapportera till fastighetsutskottet.  
• Fastighetsutskott Ansvarar för löpande resurser som behövs för att 

driva projektet framåt, enligt fastställd åtgärdsplan  
• Kyrkoherden  är ansvarig tjänsteman för fastighetsfrågorna. 
• Kyrkorådet  Ska tillsätta de resurser som behövs efter det 

energiprogram som årligen fastslås under 
projektets gång. 

 
Roller 
Strategiskt viktiga beslut beslutas i fastighetsutskottet, som sedan förankras i 
kyrkorådet vid behov. 
Inom sig utser fastighetsutskottet en energiansvarig, som med fördel också är 
projektledare.  
Energiansvarig är den som bl.a 
-rapporterar till myndigheter 
-analyserar statistiken 
-bestyrker att energianvändningen minskar och ser till att policyn följs. 
Projektledarens roll är att driva projektet framåt enligt fastställd åtgärdsplan, 
främst i samarbete med fastighetschef, fastighetsutskott och kyrkoråd. 
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