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Förord
Studiematerialet har tagits fram av Dalarnas bildningsförbund. Målgruppen är politiker
i Dalarna, men även beslutsfattande tjänstemän förväntas kunna ha nytta av materialet.
Syftet är att öka kunskapen om klimat- och energifrågor samt tillhandahålla konkreta
verktyg som kan användas i landsting och kommuner för att bidra till omställningen.

Studieplanen
Studieplanen är upplagd utifrån ett förslag på tre träffar. Den första träffen fokuserar på
att fördjupa kunskapen om klimat- och energiutmaningen och den politik som beslutats.
Vid den andra träffen analyseras de verktyg som lokala politiker har tillgång till. Därefter är det lämpligt att vid en tredje träff gå vidare och utveckla något av verktygen i ett
lokalt genomförande – att gå från ord till handling. Självklart kan varje steg utökas med
fler träffar, till exempel att bjuda in en föredragshållare för ytterligare kunskap efter den
första träffen. I samband med den andra träffen kan det också vara lämpligt att bjuda in
en tjänsteman från den egna organisationen som kan berätta om det arbete som pågår
inom de olika områdena. Ett alternativ är att genomföra hela studieplanen som en
enskild kursdag.

Ta hjälp av ert studieförbund
Genom att kontakta något av studieförbunden får ni hjälp att planera träffarna,
bjuda in till studiecirkeln, hitta lämplig lokal och beställa eller kopiera studiematerial
till deltagarna.

Cirkelledaren
Som cirkelledare har du ett särskilt ansvar för att alla deltagare får möjlighet att bidra
med erfarenheter och frågor. Ju mer delaktighet, desto bättre lär sig gruppen. Som ledare
är du just ledare och inte lärare. Din roll är att tillsammans med deltagarna planera
träffarna, leda diskussioner och förbereda övningar inför kommande träffar.
Staffan Larsson, forskare inom vuxenpedagogik, har utgångspunkten att ”När människor
samlas för studier bär de med sig sina egna tolkningar av världen, sin kunskap. Det är
dessa tolkningar som kan förändras i studier. Då uppstår ett lärande.”
Fundera på hur ni kan skapa en atmosfär i gruppen där alla delar med sig av sina tankar,
utmanar sina vardagsföreställningar och vågar tänka i nya banor. Det är vår förhoppning
att detta studiematerial ska hjälpa er till det!
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Utmaningen
Varför just du?
Klimatförändringarna är kanske mänsklighetens största utmaning. Vi har byggt in oss
i en livsstil som hotar grunden på vilken vår existens vilar. Klimatfrågan är nära kopplad
till frågan om vår energiförsörjning, då en stor del av vår klimatpåverkan uppstår genom
förbränning av fossila energislag. Energi i sin tur är själva livsnerven i samhället och
om vi ska lyckas med den stora utmaningen att ställa om till ett hållbart energisystem
krävs insatser på alla plan i samhället. Många av dessa behöver ske på det lokala planet
och här har lokala politiker många möjligheter att genom framsynt ledarskap och
kloka beslut påverka framtiden i en positiv riktning!
Detta studiematerial förklarar på ett enkelt sätt klimatfrågan och politiken.
Därtill får du konkreta tips på lösningar inom 36 olika insatsområden som
du kan använda dig av!

Växthuseffekten
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som är absolut nödvändigt för allt högre liv
på jorden. Utan den skulle jordens medeltemperatur vara 33 grader lägre än den är idag.
Tack vare växthuseffekten hålls jordens medeltemperatur på behagliga +14° C. Temperaturen har hållit sig stabil på den nivån under en mycket lång period. Vissa perioder har
varit kallare och andra varmare, men medelvärdet har legat stabilt. Så är det inte längre.
Vårt klot blir bara varmare och varmare och det beror på att vi släpper ut koldioxid och
andra så kallade växthusgaser i atmosfären. Dessa gaser lägger sig som ett lock, ett växthusglas, runt jorden och förenklat kan man säga att det naturliga växthusglaset runt vår
jord har blivit tjockare och mer isolerande. (Källa 1)

Växthuseffekten. Illustration: Martin Hagberg
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Koldioxid och kolets kretslopp
Den naturliga koldioxiden är neutral ur klimatsynpunkt. Växterna renar nämligen lika
mycket koldioxid under sin livstid som de släpper ut när de dör (fotosyntesen). Alla så
kallade fossila bränslen, det vill säga olja, kol, naturgas, bensin och diesel består till
största delen av grundämnet kol. Det kolet har bildats genom att växter tagit upp kol
dioxid ur luften och omvandlat den till växtmaterial som kunnat betas av djuren. Under
en period då jorden producerade ännu mer växtlighet än idag avlagrades mycket stora
mängder material bestående av halvfärdigt nedbrutna växter och djur. Genom geolo
giska processer pressades materialet samman och omvandlades så småningom till kol,
olja och gas. Växterna har på så sätt bundit upp koldioxid och sänkt koldioxidhalten i
atmosfären. När vi sedan börjar borra och gräva upp dessa kolkällor och eldar upp dem
i fabriker, bilar och värmeverk så frigörs kolet i form av koldioxid som släpps tillbaka ut i
atmosfären. Planetens kol finns på så sätt alltid kvar någonstans i ekosystemen, antingen
i bunden form eller som koldioxid. Det är summan av alla utsläpp av koldioxid som
skapar förändring av växthuseffekten. Koldioxid stannar cirka 100 år i atmosfären.
(Källa 2)

Den globala kolcykeln

Fossila
bränslen och
markanvändning

Växtlighet
och mark

Hav

De naturliga flödena av kol i kretsloppet är ca 30 gånger så stora som de utsläpp som orsakas
av människan. Över tid har människan ändå orsakat att halten av koldioxid ökat främst genom
att fossil energi lyfts upp till ytan och förbränts. Dessa förändringar kan få stora konsekvenser.
Illustration: IPCC (Källa 3)
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Svar på klimatskeptiska myter!
På websidan Skeptical Science (Källa 6) finns en gedigen sammanställning av
forskningens svar på olika klimatskeptiska argument, några exempel:
Det råder inte konsensus om klimathotet
97 % av klimatexperterna är överens om att människan orsakar global uppvärmning.
Djur och växter anptassar sig till nya förhållanden
Global uppvärmning kommer att orsaka massdöd av arter som inte kan anpassa sig
på så kort tid.
Vi är på väg in i en ny istid
Det är mer relevant att oroa sig för global uppvärmning under de närmaste 100 åren
än en ny istid under de närmaste 10 000 åren.
IPCC är inte trovärdiga då de har manipulerat fakta och redovisat fel fakta
IPCC redovisade en icke granskad fakta om Himalayas glaciärer i sin fjärde rapport
och korrigerade inte detta omgående. Det var ett fel i en 3 000 sidor lång rapport
och slutsatserna byggde inte på denna glaciäruppgift. IPCCs rutiner har nu setts över.
Det var varmare på medeltiden
Det var ovanligt varmt I visa delar av världen under medeltiden med den globala
medeltemperaturen var kallare än idag.
Människan står bara för en liten del av koldioxidutsläppen
I det naturliga kretsloppet tas lika mycket kol upp som det avgår. Människan adderar
extra koldioxid utan att ta upp någon.
Koldioxid är ofarligt
Koldioxid bidrar till växthuseffekten och en global uppvärmning som har stora effekter
på jordbruk, hälsa och miljö.

Tröskeleffekter (Källa 7, 8)
Men varför måste vi dra ner på utsläppen nu? Kan vi inte vänta och se om katastroferna
ökar först, det kanske inte blir värre?
Jo, det vore ju praktiskt om vi kunde vänta och se och inte behöva sluta att använda kol
och olja. Klimatet har dock en inneboende tröghet och många komponenter som reglerar
sig självt. Vi kan öka koldioxidnivåerna en hel del utan att något händer. Men så plötsligt
passerar vi ett så kallat tröskelvärde och saker börja hända. Glaciärerna smälter och
isarna vid polerna börjar smälta. Den minskande polarisen gör att vattnet vid polerna
värms upp allt mer då de vita isytorna inte längre kan reflektera ljusinstrålningen.
Permafrost tinar, vilket gör att stora mängder metan frigörs, vilket ökar temperaturen
ytterligare. För närvarande binder skog och hav cirka hälften av människans utsläpp,
men beroende på hur klimatet förändras kan biosfär och hav istället övergå till att netto
avge växthusgaser.
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Liknande förändringar har skapat tidigare klimatförändringar. En liten förändring av
mängden solenergi gjorde att vi lämnade istiden för 10 000 år sedan. Solenergin smälte
glaciärer, vilket gjorde att lite mer av markytan/haven blottlades, vilket gjorde att mer
solenergi absorberades, vilket gjorde att det blev varmare, vilket … och så vidare.
Vi har startat klimatförändringar som kan bli självgenererande. Naturen driver då på
förändringarna istället för som idag då den bromsar genom att buffra en stor del av det
människan släpper ut. Hav och biosfär växlar till koldioxidkällor, istället för att som idag
vara koldioxidsänkor. Tröskelvärden bestäms av naturen och ingen vet idag var de ligger.
Världens länder enades vid FNs klimatmöte i Cancun i Mexiko år 2010 om att försöka
begränsa ökningen av medeltemperaturen till 2 grader jämfört med förindustriell nivå.
Flera menar att värdet istället bör sättas till max 1,5 grads temperaturökning.

Beroende av fungerande ekosystem (Källa 7, 8)
Redan en höjning av jordens medeltemperatur på 1,5 till 2°C kommer få stora konsekvenser för allt liv på jorden. Beräkningar visar att upp till en tredjedel av jordens arter kan
komma att utrotas. Även om alla sådana beräkningar dras med stora osäkerheter så ger
de ändå en fingervisning om allvaret i situationen. Vi kommer få svårt att klara oss om
för många arter försvinner eftersom vi är helt beroende av fungerande ekosystem för att
få mat, rent vatten, läkeväxter och bränsle med mera. Och för att ekosystemen ska kunna
klara av påfrestningar krävs att alla arterna lever och mår bra. Varje art som försvinner
skapar ett mer sårbart ekosystem, och i förlängningen, en mer sårbar framtid för oss
människor.

Så påverkas vi av klimatförändringarna
Klimatforskare inom IPCC har kunnat konstatera att det redan pågår klimatförändringar, till exempel genom observationer av höjd medeltemperatur, minskad tjocklek på
Arktis is samt krympande glaciärer. Många klimatmodeller visar att sannolikheten för
värmeböljor ökar samtidigt som sannolikheten för extrem kyla minskar. Vidare förskjuts
lågtrycksbanor och sannolikheten för kraftigare nederbörd ökar. (Källa 3)
Scenarier för hur Sverige påverkas av en global temperaturökning har tagits fram av
Rossby Centre på SMHI. En ökning av jordens medeltemperatur med 2,6 grader skulle
öka medeltemperaturen i Sverige med 3,5 grader. (Källa 7)
Även om Sverige tillhör de länder som inte kommer att vara värst drabbade av klimat
förändringar, så påverkas vi negativt av att människor i vår omvärld drabbas av värmeböljor, översvämningar, sjukdomar och brist på mat och vatten. Risken ökar också för
krig om markområden och tillgång till naturresurser.
Dalarna kommer, liksom övriga delar av Sverige, kommer att bli både blötare och var
mare. Ett varmare klimat upplevs av många som positivt och vårt jord- och skogsbruk
kan förvänta högre skördar genom längre säsonger. Samtidigt förväntas vintrarna bli
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Politiken
En global fråga om ansvar och rättvisa
Klimatfrågan är en global angelägenhet som kräver gemensamma lösningar. Redan 1992
vid FNs stora möte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro antog världens länder Klimatkonventionen med målet att undvika farlig störning av klimatsystemet. Detta ska ske
genom gemensamt, men differentierat ansvar och förmåga. Sedan 1992 träffas alla länder
vid årliga partskonferenser, så kallade COP-möten, där förhandlingar sker om hur
parterna ska leva upp till konventionen. 1997 antogs Kyotoprotokollet, vilket är ett bindande avtal med kvantifierade mål för hur mycket olika i-länder ska minska sina utsläpp.
Sammanlagt ska utsläppen minska med 5,2 % under perioden 2008–2012 jämfört med
1990 års nivå. Kyotoavtalet omfattar även utvecklingsländerna, men de har inte kvanti
fierbara mål för denna period. (Källa 4)
Kyotoprotokollet började gälla först när länder som tillsammans stod för mer än hälften
av världens koldioxidutsläpp ratificerat (godkänt) protokollet. Detta skedde 2005, då även
Ryssland hade sagt att de tänkte följa protokollet. Anmärkningsvärt är att USA, som stod
för cirka 25 % av koldioxidutsläppen, inte godkände protokollet. (Källa 15)

Flexibla mekanismer
Kyotoprotokollet innehåller också tre verktyg, så kallade flexibla mekanismer,
som länderna kan använda sig av:
Utsläppshandel
Länderna kan välja att införa system med handel av utsläppsrätter. EU och regeringen
har bestämt hur mycket de totala utsläppen får vara och delar sedan ut så många
utsläppsrätter till de större industrier som ingår i systemet. Nivån bestäms utifrån
riktvärden för de tio procenten mest effektiva anläggningarna inom en viss bransch
i EU. Ett effektivt företag kan sälja sitt överskott. Om företagen vill släppa ut mer
måste de köpa fler utsläppsrätter. Det lönar sig med andra ord att vara miljövänlig.
Joint Implementation, JI
Ett land kan genomföra och tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i ett annat land
som också åtagit sig att göra minskningar.
Clean Development Mechanism, CDM
Ett land kan genomföra och tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i ett annat land
som inte omfattas av åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Syftet är att investeringarna
ska göras där man får mest utsläppsminskningar för pengarna. Mekanismen ska även
bidra till hållbar utveckling i värdlandet. Kritiken mot CDM handlar om att det saknas
kriterier för vad som är hållbart, att investeringarna hade kommit tillstånd i alla fall
eftersom de är lönsamma och att länderna borde göra åtgärder på hemmaplan istället.
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Så snart Kyotoprotokollet trätt i kraft inleddes diskussionerna om hur ett fortsatt
internationellt system efter 2012 skulle utformas, något som föranlett dramatiska
förhandlingsomgångar inte minst i Bali 2007 och Köpenhamn 2009. I Cancun 2010
beslutades att i-länderna ska återkomma med färdplaner för hur utsläppen av växthus
gaser kan minska. I Durban 2011 nåddes en uppgörelse om att man till 2015 skulle ha
utformat ett rättsligt bindande avtal som omfattar alla parter och som planeras träda
ikraft 2020. Samtidigt beslutades om en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet som
kan överbrygga perioden mellan 2012 och 2020. Ambitionsnivån är dock mycket låg och
med färre deltagare då både Canada, Japan, Ryssland och USA valt att stå utanför.
(Källa 15)

Motsättningar mellan i-länder och u-länder är inflammerade och mycket svåra att
hantera i förhandlingarna. Det finns en grundläggande fråga om ansvar och rättvisa.
I-länderna har under sin industriella utveckling orsakat ständigt stigande utsläpp.
U-länderna hävdar sin självklara rätt till utveckling och fattigdomsbekämpning och
kräver rätten till de utsläpp det medför. De menar vidare att det är i-länderna som har
tekniken och de ekonomiska resurserna att begränsa utsläppen. Dessutom är det
u-länderna som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Klimatfrågan är även nära kopplad till alla andra avgörande utvecklingsfrågor såsom
livsmedelsförsörjning, energiförsörjning, social utveckling, utrikespolitik och handel.
Sammantaget gör detta klimatförhandlingarna till de mest omfattande, komplexa,

Varför agerar USA som de gör?
Trots löften från Barack Obama om ett mer aktivt ledarskap i klimatfrågan har USA varit
märkbart anonyma. Obama pratar mer om gröna jobb än att rädda planeten och har
godkänt utökad oljeborrning. Republikanerna menar att forskningen inte är övertygad
om att klimatförändringarna beror på människan. Även bland vanliga medborgare har
intresset svalnat från 2007 när Al Gores film ”Den obekväma sanningen” var på mångas
läppar. Amerikaner föredrar stora bilar, stora hem och personlig frihet i en sådan grad
att det är svårt att åtgärda det faktum att de står för dubbelt så stora utsläpp som till
exempel européer. Få är beredda att ändra sin livsstil för något de inte är övertygade
om som ett stort problem. Det finns ett stort motstånd mot höjda energiskatter,
inte minst i rådande ekonomiska kris. (Källa 16)
Varför agerar Kina som de gör?
Kina har antagit en kraftfull energipolitik, vilket är absolut nödvändigt mot bakgrund
av att de är det land med mest utsläpp i världen. Kinesernas utsläpp ligger nu i nivå
med européernas. Klimatförändringarnas effekter, med torka och hotad livsmedels
försörjning, fungerar som drivkraft, liksom behovet att klara sin egen energiförsörjning. En effektiv energianvändning är ett måste om energin ska räcka till Kinas ökade
behov och för att stärka sin konkurrenskraft. Det driver på enorma investeringar i ökad
energiproduktion. Kineser är mer mottagliga för höjda energipriser än amerikaner och
utsläppshandel har börjat införas. Ett klimatmål för utsläpp finns nu för första gången
även om det inte motsvarar vad som krävs för att nå 2-gradersmålet. (Källa 17)
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multilaterala och konfliktfyllda förhandlingsprocess som världens länder någonsin
engagerat sig i. I avsaknad av en världsregering bygger FN-systemet på att beslut fattas i
enhällighet, vilket i praktiken innebär att de beslut som fattas är på en så låg nivå att alla
länder kan gå med på det. Det innebär att enskilda länder med vilja och förmåga att gå
längre måste göra det och därmed fungera som positiva förebilder för andra. (Källa 15)

EUs klimat- och energipolitik
EU-kommissionen har tagit fram en färdplan för hur EU ska minska sina utsläpp. Om de
globala utsläppen ska halveras till år 2050 behöver utsläppen per capita komma ner till
en nivå på 2 ton CO2-ekvivalenter per år, se avsnitt Krävs snabbt trendbrott!. EU har i
de internationella klimatförhandlingarna haft inriktningen att i-länder kollektivt ska
minska sina utsläpp med 80–95 % till år 2050 jämfört med år 1990. Om tillväxtekonomierna,
bland annat Kina, Indien och Brasilien, samtidigt tar på sig att på egen bekostnad begränsa
sina utsläpp med 15–30 % till 2020 och till 2050 minskar utsläppen till 1990 års nivå
skulle de globala utsläppen kunna minska i linje med tvågradersmålet. För EU-länderna
innebär detta ett beting att minska sina utsläpp med cirka 80 % till 2050. (Källa 7)

EUs förslag på hur behovet av utsläppsminskningar ska fördelas till 2050 mellan regioner
i världen för att klara tvågradersmålet. Källa: Europeiska kommissionen 2011a.

Den gemensamma europeiska energipolitiken grundas i Energi 2020 – En strategi för
hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad (Källa 10).
2007 fastställdes EUs så kallade 20-20-20 mål, se tabell Antagna klimat- och energimål
(sid 21). Utöver detta har kommissionen antagit flera färdplaner för olika sektorer, till
exempel transporter och byggnader, som tar sikte på visionen för 2050 samt en färdplan
mot ett resurseffektivt Europa. (Källa 18)
I EUs färdplan 2050 visar man att en utsläppsminskning på 80 % kan ske på ett kostnadseffektivt sätt om man använder idag känd teknik i kombination med beteende
förändringar som följer av olika ekonomiska styrmedel. I de scenarier som har tagits
fram kommer de största minskningarna att ske inom sektorerna energitillförsel,
bostäder/lokaler och industri. (Källa 7)
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Översikt över hela energisystemet. Det som avses med ordet tillförsel är ursprungsenergin eller
de energikällor som tillförs energisystemet för vidare omvandling till olika energibärare. I nästa
steg omvandlas den tillförda energin till olika energibärare som el, fjärrvärme, fjärrkyla, bensin
och diesel. När vi sedan använder energin är det också en form av omvandling. I vissa sammanhang pratar vi även om energiförluster. Förluster är också en omvandling av energin till former
som människan inte kan utnyttja. (Källa: 62)

25

Planering och ledning
1 Energiplan och
klimatstrategi
Enligt lagen om kommunal
energiplanering ska varje
kommun ta fram och besluta om en aktuell plan
för tillförsel, distribution
och användning av energi i
kommunen. I en sådan plan
ska även finnas en analys av
vilken inverkan den har på
miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
(Källa 18)

De flesta kommuner har breddat innehållet till att utgöra en energi- och klimatstrategi.
En klimatstrategi har i första hand fokus på utsläppen av växthusgaser, medan en
energiplan har fokus på energianvändning. Det innebär många gemensamma nämnare.
Energiplanen ska omfatta hela den geografiska kommunen och det är därför naturligt
att en breddad strategi har samma avgränsning. I nästa steg är det viktigt att en åtgärdsplan kopplas till strategin. Länsstyrelsen och Klimatkommunerna har råd och
mallar för hur en energi- och klimatstrategi kan utformas.
Fråga: Vad står i kommunens energi- och klimatstrategi? Omfattar den hela den
geografiska kommunen och innehåller den åtgärder? Om inte, hur går vi vidare?

2 Nätverk och erfarenheter från andra
Genom att ansluta till något/några av befintliga nätverk ges möjlighet till kunskapsoch erfarenhetsutbyte:
Energiintelligent Dalarna: Dalarnas kommuner har möjlighet att delta i Länsstyrelsens
nätverk av klimat- och energistrateger. Ansvariga tjänstemän får där stöd i det egna
arbetet, kan utbyta erfarenheter med andra kommuner och får inblick i den regionala
energisamverkan Energiintelligent Dalarna. (Källa 22)
Miljöarbete i landstingen: Miljönätverket NÄMIL samlar personer från landstingen
som arbetar med miljöfrågor. En årlig konferens ordnas. Utvecklingsarbetet bedrivs i
arbetsgrupper kring till exempel klimat och energi, upphandling och miljölagstiftning.
(Källa 23)
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Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) är ett europeiskt nätverk av kommuner som
undertecknat ett avtal om att minska sina utsläpp med minst 20 % till 2020. Utsläppen
i den egna kommunen ska kartläggas och en åtgärdsplan tas fram. Nätverket kan ge råd
och tips i genomförandet. (Källa 24)
Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar
aktivt med lokalt klimatarbete. På föreningens hemsida finns många konkreta tips och
verktyg. Medlemskommunerna har även ett coaching-center dit man kan vända sig med
frågor. (Källa 25)
Sveriges ekokommuner är en förening som arbetar för att lyfta frågor om hållbar
utveckling till den högsta politiska nivån i kommunen, bland annat genom nyckeltal.
Medlemskap ger tillgång till ett nätverk av kunniga personer. (Källa 26)
Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och utvalda kommuner
som ansökt och beviljats stöd för att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. (Källa 27)

Att lyssna på och lära av andras erfarenheter är självklart möjligt även utan att ingå i
organiserade nätverk, t ex kan man bjuda in representanter från andra organisationer
som får berätta hur de arbetar med frågorna.
Fråga: Vilka nätverk är kommunen med i? Borde kommunen gå med i fler nätverk
och bör vi bjuda in någon som får berätta om sitt arbete?

3 Ledningssystem
Offentlig sektor ska föregå med gott exempel i sitt egna energi- och klimatarbete.
Miljö/energiledningssystem, som EMAS och ISO är verktyg för att systematiskt arbeta
med frågorna. Ett mindre resurskrävande system är miljödiplomering enligt svensk
miljöbas. (Källa 27) För skolor och förskolor finns det ännu enklare ledningssystemet
Grön flagg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling. (Källa 28)
Fråga: Borde kommunen införa någon form av miljö/energiledningssystem
och vilket verktyg är i så fall lagom omfattande? Vad skulle vi vinna på det?

4 Uppföljning och redovisning
Indikatorer och nyckeltal underlättar uppföljning av åtgärderna i klimat- och energi
strategin, vilket lämpligen görs en gång per år i ett samlat miljöbokslut. Smedjebacken
är ett exempel på en kommun som tar fram ett samlat hållbarhetsbokslut med upp
följning. Exempel på indikatorer finns i Energimyndighetens indikatorshandbok.
Även Miljömålsportalen och SKL samlar miljöindikatorer på sina hemsidor. (Källa 29)
Fråga: Vilka indikatorer är intressanta för oss som politiker att ha för vår
uppföljning?
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5 Livscykelanalyser (Källa 18)
Det finns flera modeller att beräkna hur lönsam en investering kan förväntas bli.
Vid LCC-metoden (livscykelkostnad) beräknas samtliga kostnader för de olika delarna
under hela den förväntade livslängden, inklusive driftkostnader, vilket förhindrar investeringar som är billiga endast kortsiktigt. Den totala driftkostnaden för anläggningars
hela livslängd brukar i slutänden vara betydligt högre än investeringskostnaden.
På Energimyndighetens hemsida finns mallar för hur LCC kan beräknas. SKL har
gett ut skriften Räkna för livet – Har vi råd att inte använda livscykelkostnader. (Källa 30)
Många användbara verktyg har även tagits fram av BELOK, en oberoende organisation
som verkar för energieffektivisering i lokaler. (Källa 31)
För att göra ett så bra miljöval som möjligt är det även relevant att inkludera jämförelse
av en varas eller investerings miljöpåverkan under produktionsfasen och då inte bara
energianvändning. Att följa flöden från ”vaggan till graven”, det vill säga från utvinning
av råvarorna ur naturen tills de inte längre används av människor utan åter lämnar
samhället som avgaser, föroreningar eller fast avfall innebär i praktiken ett i det när
maste oändligt arbete och svårt för lokala organisationer att bemästra. Därför behöver
man som regel använda sig av redan gjorda studier och jämförelser från olika institutioner.
Ett exempel är att bygga i trä istället för betong där projektet Trästad 2012 visat hur viktigt det är att även miljöanpassa processer och materialval i byggandet. Betongindustrin
har stor klimatpåverkan och att bygga i trä istället har många positiva effekter. (Källa 64)

)

Fråga: Tillämpar kommunen LCC-metoden vid investeringsberäkningar?
Om inte, hur kan detta införas?

6 Planfrågor

Visste du att?

Enligt nya PBL-lagstiftningen ska kommuner i sin planering ta ökad hänsyn till
miljö- och klimataspekter, både vad gäller
klimatpåverkan och klimatanpassning.
(Källa 61) Eftersom detta är relativt nytt
finns inte så många bra exempel på hur
detta kan göras i praktiken. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsammans med
Motala kommun tagit fram en utmärkt
checklista för klimatfrågor i kommunal
fysisk planering, särskilt för detaljplaner
(Källa 63).

Hälften av alla bilresor är kortare än
fem kilometer. I tätorter är bilresan
oftast kortare än tre kilometer.
(Källa 59, 60)

Exempel på frågor som kommunen bör ställa vid detaljplaner är:

•
•

Är området lämpligt beläget med hänsyn till möjligheterna att bygga
ut fjärrvärmenätet?

Har åtgärder vidtagits för att minska byggnadernas sammanlagda omslutningskvot?
(Omslutningsarean dividerat med byggnadens golvarea)
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•
•
•
•
•
•

Ingår villkor om lågt energibehov samt villkor om förnybara energikällor i exploateringsavtal?
Lokaliseras och planeras byggnaderna så att framtida installation av solvärme
anläggningar underlättas?
Ökar detaljplanen antalet hushåll med gångavstånd till dagligvaruservice?
Placeras cykelbanor och cykelparkeringar närmare entréer än parkeringsplatser
för bilar, så att bilens attraktivitet minskar jämfört med cykeln?
Knyter detaljplanen samman befintliga gång- och cykelstråk så att genheten
och tillgängligheten ökar?
Planeras bebyggelsen i närhet till kollektivtrafik med god turtäthet?

Fråga: När uppdaterades kommunens översiktsplan senast och vad står det i den om
klimat- och energifrågor? Hur arbetar kommunen med att få in energi- och
klimatfrågorna i detaljplaner?

7 Planeringsstöd för energieffektivisering
i kommuner och landsting
Alla kommuner och landsting får stöd från Energimyndigheten för att effektivisera
energianvändningen i den egna verksamheten. Bidraget, motsvarande en halvtidstjänst,
betalas ut årligen under perioden 2010-2014 och är avsett för strategiskt arbete. Under
det första året krävdes att alla tog fram en strategi med handlingsplan för energieffek
tivisering. Därefter arbetar man med genomförande. (Källa 18)
Fråga: Vad står i planen för energieffektivisering i den egna verksamheten? Hur följer
vi upp och driver på genomförandet av de åtgärder som ingår i planen?

8 Klimatkompensation
Klimatkompensation är ett sätt att reducera de utsläpp som är svårast att få bort.
Utsläpp som uppkommer vid till exempel resor kompenseras då med köp av utsläpps
reduktioner i annat land, oftast genom en förmedling typ Tricorona. Det råder dock
stor osäkerhet om detta är förenligt med kommunallagen, varför det blivit vanligare
att kommuner inrättar ett eget konto för lokal kompensation som kan användas för att
investera i klimatprojekt i kommunen. Det kan vara svårt att säkerställa att detta leder
till en minskning i samma grad som utsläppen man vill kompensera för, därför bör man
nog hellre kalla detta för klimatväxling. (Källa 32)
Fråga: Bör klimatkompensering eller klimatväxling ske för utsläpp som är svåra
att få bort?
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Hållbar konsumtion och livsstil

1 Kunskap och insikt
Om människor skall ställa om till en hållbar livsstil behöver de inse behovet av att
ändra sitt beteende, de måste få kunskapen så de vet vad de ska göra och inte göra.
Men framför allt måste de känna sig berörda och uppleva att deras insats har betydelse.
Vi har ett stort ansvar för hur vi lär våra barn och unga en mer hållbar livsstil – men
också hur vi skapar insikter hos vuxna.

2 Skolans uppdrag
Det är viktigt att vi så tidigt som möjligt lär oss att leva energiintelligent och klimat
smart. Enligt läroplanen ska Förskolan lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor.
Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verk
samhet. Elever i grundskolan ska ha fått kunskaper om förutsättningarna för en god
miljö och en hållbar utveckling samt ha fått kunskaper om och förståelse för den egna
livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. (Källa 14)
Detta ställer krav på lärare och pedagoger. Kompetensen måste stärkas och bra metoder
måste utvecklas. På klimatkommunernas hemsida finns utbildningsmaterial från olika
skolprojekt som även andra kan använda sig av. (Källa 35) Svenska Naturskyddsföreningen
har tagit fram ett undervisningsmaterial för lärare och elever som heter Energifallet och
som vänder sig till grundskolan. Särskilda lektionspaket finns anpassade för låg- mellan
och högstadium. (Källa 34)
Fråga: Hur genomför skolan sitt uppdrag om ett hållbart samhälle?
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Påverka

Attit yder

Ta ställning till
miljövårdsfrågor

Lära sig hur människor
påverkar naturen

Kunskaper

Lära sig förstå
sammanhangen i naturen

Lära sig upptäcka och iaktta naturen

Färdigheter

Lära sig vara i naturen,
uppleva naturen och tycka om naturen

Kunskapspyramiden visar hur miljöengagemang växer fram. Barn måste få uppleva, då upplevelser
skapar grunden till kunskaper. Vägen från upplevelser och färdigheter går genom kunskap till
attityder där vi kan påverka samhället. Vi kan illustrera vägen i form av en pyramid där basen är
att barnen lär sig tycka om naturen. Man skaffar sig färdigheter som gör att man förstår sammanhangen i naturen och får kunskaper i hur människan påverkan naturen. Genom attityder får man
en ståndpunkt och kan påverka i miljövårdsfrågor. (Källa: 33)

3 Folkbildning som verktyg i energiomställningen
För att kunskaper ska leda till handling måste människor känna sig motiverade. Folkbildningens metod för att skapa bildning bygger på dialog och delaktighet. Människor
samlas för att tillsammans lära mer, ta del av andras kunskaper, dela med sig av erfarenheter och reflektioner. Folkbildningsverksamhet är ett viktigt inslag i den process som
skapar en mer hållbar livsstil.
Fråga: Hur ser samverkan ut mellan kommunen och studieförbunden?

4 Forskning och utveckling
Forskning och utbildning inom energi- och klimatområdet är viktigt för teknikutveckling och den framtida kompetensförsörjningen. Högskolan Dalarna bedriver forskning
och utveckling inom energi- och miljöområdet, samt utbildar och fortbildar inom energioch solteknik. (Källa 36)
Fråga: Kan mer göras för att stärka detta område vid Högskolan Dalarna?
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5 Tydlig information för att välja rätt
Att konsumenter gör kloka miljöval vid inköp har mycket stor betydelse på vår miljö
påverkan. Man kan arbeta med denna fråga utifrån två perspektiv; medvetna konsu
menter samt ett bra utbud av miljöanpassade produkter.
För att konsumenter ska kunna göra medvetna val krävs god kännedom om olika
produkters miljöpåverkan, vilket inte är enkelt i det stora och komplexa utbudet av varor
och tjänster som producerats i många olika led och länder. Kommuner kan i sin energioch konsumentrådgivning samt genom olika informationsinsatser sprida kunskap om
vad som är bra miljöval.
Lika viktigt är att handeln erbjuder, märker och väljer att lyfta fram miljöanpassade
produkter. Att i olika sammanhang lyfta fram de butiker och företag som på ett före
dömligt sätt tillhandahåller dessa produkter är ofta ett verkningsfullt sätt att få fart
på utvecklingen.
Fråga: Kan vi driva någon kampanj inom detta område? Med vilka organisationer/
företag kan vi samverka i en sådan kampanj?

6 Folkhälsa
Kopplingarna mellan miljösmart livsstil och god folkhälsa är många. Landstinget
betonar i sitt förebyggande folkhälsoarbete kopplingen till hållbar utveckling och söker
samverkan med andra aktörer för information och aktiviteter. (Källa 37) Kommunernas
folkhälsoarbete kan med fördel samordnas med klimat- och energiarbetet, till exempel
när det gäller att verka för ökat cyklande. Landstinget Dalarna har tagit fram rapporten
Främja hälsa är nyckel till hållbar utveckling som finns att hämta på deras hemsida.
Dalarnas Bildningsförbund har tagit fram ett studiematerial som baseras på rapporten,
Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling..

)

Fråga: Hur kan folkhälsoarbetet bättre knytas ihop med klimat- och energiarbetet?

7 Offentlig upphandling
Offentlig sektor har även ett ansvar att vara
en god förebild när det gäller hållbar konsumtion. Krav bör ställas i alla inköp, allt från
byggprojekt till varor och servicetjänster.
Att ställa miljö och energikrav i upphandlingar
skickar tydliga signaler till marknaden att
förstärka utbudet av energiintelligenta och
miljösmarta produkter. Miljöstyrningsrådet
ger konkreta tips på hur kravformuleringar
kan uttryckas. (Källa 38)

Visste du att?

Energiinnehållet i ett kilo
plastförpackningar är lika stort
som i ett kilo olja.
(Källa 59, 60)

Fråga: Vilka krav ställer vi i upphandlingar idag och hur kan vi utveckla detta?
Behövs mer utbildning?
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8 Mat
Om man räknar in hela processen från jord till bord så står maten för ungefär en
tredjedel av vår klimatpåverkan. Särskilt stor är påverkan från köttproduktion.
Maten ger också upphov till mycket transporter. (Källa 39) Aftonbladet räknade ut
att vissa fiskpinnar färdats 4 400 mil innan de når den svenska konsumentens tallrikar
efter en resa till Kina och tillbaka för bearbetning.
En medveten livsmedelsstrategi med rätt val av produkter kan minska klimatpåverkan
avsevärt, men den kan vara svår att mäta i den egna kommunen. Avgörande är menyers
sammansättning och vilka livsmedel som väljs under olika tider på året (Källa 39). I en livsmedelsupphandling kan dessutom krav ställas på hur livsmedlen ska vara producerade.
Miljöstyrningsrådet (Källa 38) lämnar rekommendationer för detta. Rättsfall visar vägen
för vad som är möjligt när det gäller krav på djuromsorg.
Fråga: Vad har kommunen för strategi när det gäller att välja livsmedel med lägre klimatpåverkan?
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Företag har även möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster som kan säljas till
andra för att nå ett mer energieffektivt samhälle. Potentialen ligger delvis i ökad
utv inning av förnybar energi men också inom andra branscher behövs nya lösningar.
Mindre företag utan egna utvecklingsresurser behöver stöd i produktutveckling för att
hänga med i utvecklingen. Detta är perspektiv som behöver finnas med i den löpande
näringslivsutvecklingen. Flera aktörer arbetar för att stödja företag inom detta område,
till vilka kommunen kan slussa företag: Energi- och miljökompetenscentrum, EMC, vid
Högskolan Dalarna stödjer små- och medelstora företag med koppling till energiområdet
med produkt- och kompetensutveckling, bl a genom sitt energitekniska laboratorium.
(Källa 36)

Green Business Region, GBR, vid Stiftelsen Teknikdalen stödjer små- och medelstora
företag att utveckla affärer inom miljöteknik, bl a genom affärsutveckling, export
kontakter och finansiering. (Källa 40)

)

Fråga: Har näringslivsfrämjare kunskap om vilka stödfunktioner som erbjuds
företagen?

2 Energirådgivning
Alla kommuner får bidrag från Energimyndigheten för energirådgivning
som ska rikta sig mot allmänheten,
företag och organisationer utanför
den egna kommunen. Rådgivarna kan
informera, bedriva kampanjer och ge
råd om olika energitjänster. (Källa 18)
Energirådgivningen kan med fördel
samordnas med annan verksamhet
som kommunen har mot externa
aktörer, såsom informationsmöten
och miljötillsyn.

Visste du att?

Om alla lämnar in sina kapsyler till
återvinning, räcker stålet till 2 200 nya
personbilar. Varje år!
(Källa 59, 60)

Fråga: Hur kan kommunens energirådgivare i ökad utsträckning komma ut
med sitt budskap och hur kan verksamheten samordnas med annan verksamhet
i kommunen?

3 Miljötillsyn
Inom den tillsyn som kommunen bedriver för att tillse att verksamheter följer miljö
balken kan och bör även energianvändning ingå. Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybar energi. Krav finns
även på att man ska ha kunskap om sin energianvändning, ha en plan med möjliga
åtgärder och fortlöpande genomföra skäliga åtgärder. Det bästa verktyget för en verks
amhetsutövare är att göra en bred energikartläggning som också innehåller åtgärder,
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vilket många energikonsulter kan hjälpa till med. Kommunen kan och bör i sin tillsyn av
verksamheter och lokaler efterfråga uppgifter om energianvändning och åtgärdsplaner.
(Källa 41)

Fråga: Har kommunen rutiner för att inkludera energitillsyn i miljötillsynen?

4 Frivilliga överenskommelser
Offentliga aktörer kan erbjuda olika branscher att ingå frivilliga överenskommelser om
att de ska minska sin miljöpåverkan. Ett exempel är Järfälla kommun som utvecklat ett
enklare miljöledningssystem, vilket man erbjuder småföretag i kommunen. Personal
inom miljötillsynen har även utbildning i miljödiplomeringen. Ett tillsynsbesök utformas
då så att det även utgör en revision i ledningssystemet. Rabatt ges på den årliga tillsynsavgiften om företaget har ett giltigt diplom. (Källa 42)
Fråga: Skulle det vara av intresse att ingå någon form av frivilliga avtal med
näringslivet i kommunen?

5 Krav för ekonomiska bidrag
I alla de sammanhang då kommuner och landsting lämnar ekonomiska bidrag till olika
verksamheter finns möjlighet att ställa krav på miljöhänsyn och energiåtgärder i verksamheter och projektens genomförande. Region Dalarna och de lokala Leader-kontoren
beviljar projektstöd till olika verksamheter. Kommuner lämnar ofta stöd till olika före
ningar och evenemang.
Fråga: I vilka sammanhang kan krav ställas? Vem kan driva frågan?
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Transporter

1 Transportplanering
SKL och Trafikverket har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbets
process att ta fram en trafikstrategi, kallad TRAST-guiden. (Källa 43) Den innehåller
även förslag på mål och mått för uppföljning. En trafikstrategi kan också vara en del av
Översiktsplanen. Det finns många åtgärder inom trafikplaneringen som kan vidtas för
att minska miljöpåverkan, både avseende lokalisering av bostäder och industrier samt
inom planering av kollektivtrafik och vägar. Lunds tekniska förvaltning har tagit fram
Handbok i bilsnål samhällsplanering med många konkreta tips. (Källa 44)
Fråga: Har kommunen en transportplan eller behöver en sådan tas fram?

2 Minskat behov av transporter (Källa 45)
I alla beslut som rör bebyggelse och samhällsplanering bör hänsyn tas till hur det påverkar
behovet av transporter i syfte att minska dessa. För kommunens egen verksamhet är rutt
optimering ett bra verktyg för transportplanering av exempelvis sophämtning, snöröjning,
skolskjuts, färdtjänst, renhållning samt hemtjänst. Kunder och sträckor läggs in i GIS
tillsammans med annan indata om fordon och behov av transporter. Resultat fås i form
av kortaste/snabbaste vägen, kostnader för sträckan samt tidsåtgång. Erfarenheter visar
att behovet av transporter kan minskas betydligt, vilket frigör tid och sänker kostnader.
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Samordning av olika transportbehov är ett annat verktyg för att minska mängden
transporter, till exempel genom samordnade distributioner. Ett exempel är Borlänge
kommun som infört en central funktion för omlastning innan vidare distribution av
varor till kommunens verksamheter.
Krav på transportplanering och krav på låg miljöpåverkan från transporter kan formu
leras i upphandling av varor och tjänster.
Fråga: Har kommunen verktyg för ruttplanering? Kan system för samdistribution vidareutvecklas?

3 Anställdas egna resor (Källa: 45)
Resepolicy med riktlinjer för val av färdsätt vid tjänsteresor och där virtuella resor
ersätter så många resor som möjligt. Kommun och landsting kan inte bestämma över
sin personals privata resor, men de kan rekommendera och ge förmåner och service till
de som väljer ett färdsätt med låg miljöpåverkan. Fri parkering för anställda ska tas upp
som en förmån av arbetsgivaren och beskattas i inkomstdeklarationen. Välskött cykelparkering under tak med tryckluftspump och omklädningsrum stimulerar ökad cykling.
Att erbjuda elcyklar har visat sig kunna vara ett sätt som fått fart på cykelintresset.
Om kommunen har etanolbilar kan en uppföljning av att dessa fordon verkligen tankats
med etanol och inte bensin göras. Centralt webbaserat bokningssystem för en gemensam
bilpool ökar nyttjandegraden av kommunens bilar.
Ett sätt att sänka sina kostnader för bilpoolen och underlätta för allmänheten att få åtkomst till en bilpool är att upphandla en tjänstebilpool av en extern aktör som också kan
hyra ut bilarna till allmänheten då kommunen inte använder dem. De flesta privatpersoner behöver bil främst helger och kvällar.
Utbildning i eko-driving eller sparsam körning erbjuds av länets trafikskolor och är särskilt motiverat bland personal som kör många mil. Ett ändrat körbeteende kan spara
upp till 20 % av bränsleförbrukningen. Utbildning finns för personbilar, tunga fordon
och arbetsmaskiner. Efter genomförd utbildning kan det vara en god idé att utse en
sparcoach som motiverar och engagerar förare att behålla och utveckla sitt sparsamma
körsätt. (Källa 46)
Kommunen bör uppmana anställda att i första hand använda tjänstecyklar istället för
tjänstebilar på kortare sträckor och det kan inspireras av att man kan boka cykeln i
samma system som bilar. För att uppmana till kollektivtrafikresande bör kollektivtrafikkort finnas som kan lånas ut till personalen tillsammans med enkel trafikinformation.
Fråga: Har arbetar kommunen för att de anställdas resor ska åstadkomma
så liten miljöpåverkan som möjligt?
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4 Upphandling av transporttjänster (Källa 45)
Miljökrav i upphandling av transporttjänster kan ställas i takt med att fordon med
alternativa bränslen finns att tillgå. Krav kan även formuleras på hur mycket fordon
maximalt får släppa ut i form av koldioxid. Om det inte finns så stor tillgång på miljö
fordon i trakten, kan kommunen i upphandlingen istället för krav ange miljöprestanda
hos fordonen som ett utvärderingskriterium. Värdera anbuden utifrån beräknade kol
dioxidutsläpp, teknikneutralt och med frihet för entreprenören att själv välja hur
utsläppen ska minska. Ersättningen för uppdraget kan ökas om entreprenören minskar
sin miljöpåverkan under avtalstiden.
Kommunen bör ställa samma krav på entreprenörer som på sig själva när det gäller ”rätt”
tankning, utbildning av chaufförer i sparsam körning, extrautrustning för miljö och
säkerhet med mera. Att upphandla vara och leverans för sig gör det lättare att ställa
miljökrav på fordonen och på samdistribution
Fråga: Vilka krav ställer kommunen i upphandling av transporttjänster?

5 Ökat kollektivt resande
Många faktorer spelar roll om kollektivtrafiken ska uppfattas som ett attraktivt
alternativ till bilen. Utbud, turtäthet, sträckning, väntetider, anslutningar, byten och
pris kan behöva förbättras. Lika viktigt är att marknadsföra befintligt utbud bättre
och hitta sätt att få personer som är vana att ta bilen att ändra beteende. Information
inklusive eventuellt kollektivtrafikerbjudande kan vara särskilt effektfullt att ge
nyinflyttade då just formar sina nya resmönster.

)

Fråga: Har kunderna på ett enkelt sätt getts möjlighet att komma med
förbättringsförslag? Hur marknadsför vi busstrafiken?
Bör politiker själva pröva att åka buss under en viss period?

Visste du att?

I Skåne har man räknat ut att om alla hushåll
där byter en trekilometers bilsträcka i veckan
mot cykel motsvarar det Skånes kollektivtrafiks
koldioxidutsläpp under 3 år. (Vore intressant
med en liknande siffra för Dalarna.)
(Källa 59, 60)
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6 Fordon med förnybara bränslen (Källa 14, 47)
Offentliga verksamheter bör vara föregångare när det gäller att inneha fordon med
förnybara drivmedel såsom eldrift, etanol, biogas, DME och RME/biodiesel. Ett exempel
är Falu Energi & Vatten som både innehar och hyr ut elbilar till privatpersoner.
För att nya bränslen ska kunna introduceras och nå god spridning i länet krävs ofta
regional samverkan kring produktion och etablering av tankställen samt snabbladdning
för elbilar.
Fråga: Vad drivs kommunens/landstingets fordon med och kan fler av fordonen drivas
med förnybara bränslen?

7 Lokala miljöföreskrifter och parkering (Källa 45)
Kommuner kan fatta beslut om lokala miljöföreskrifter, till exempel förbud mot tomgångskörning eller motortrafik inom vissa områden.
Boendeparkeringar är ofta gratis och subventioneras därmed av dem som inte har bil.
Gratis parkering är en direkt subvention till bilismen eftersom platsen de står på,
skyltning, asfaltering, snöröjning mm inte är gratis. Många kommuner med parkeringsavgifter har infört gratis parkering för miljöbilar, däribland Falun. Ett annat sätt att
stimulera miljöfordon om avgifter inte finns är att upplåta de mest attraktiva platserna
för miljöbilar.
Cyklism gynnas av parkeringar med hög standard, gärna under tak och med bra läge.
Kommunen kan underlätta samåkning bland allmänheten genom strategiskt placerade
parkeringar till exempel vid utfarter från orter. På mindre orter med stort antal arbetspendlare till en centralort kan en webportal med ”pendlarservice” underlätta för dem
som söker samåkningspartners.
Fråga: Har kommunen/bör kommunen ha lokala miljöföreskrifter stadigvarande eller
för något evenemang?

8 Gatubelysning
Energianvändningen för gatubelysning är relativt hög i en kommun. Att till exempel
ersätta högtrycksnatriumlampor med ledlampor kan ge en energibesparing på 50-60 %.
Tekniken har gått framåt och det finns nu lampor som ger ett behagligt ljus. (Källa 45)
Förutom att byta armaturer kan spänningsreglering införas som också spar energi.
Ett positivt exempel är Rättviks kommun som har som mål att bli en LED City.
Fråga: Är det möjligt att byta ut gatubelysningen till en mer energisnål?
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Byggnader

1 Plan- och byggfrågor
Kommunerna kan ställa krav på energistandard vid egen byggnation eller i exploateringsavtal för byggnation på kommunens mark. De mest konkreta åtgärderna är förtur
i tomtkö, energibonus och energikrav vid markförsäljning. Borlänge planerar att införa
en energibonus där villaägare som bygger energisnålt får bidrag. (Källa 48) Västerås
kommun har antagit en egen definition av lågenergihus för småhus och kräver att den
ska följas vid byggnation på kommunens sålda tomer. Kommunen kan även ställa krav
på val av värmelösning vid försäljning av mark för exploatering, till exempel kräver Borlänge
kommun att hus byggda på kommunens mark ska anslutas till fjärrvärmenätet. Leksands
kommun som ger 20-30 % rabatt på kommunala tomter om köparen bygger lågenergihus enligt en minienergistandard. (Källa 14) Växjö kommun har tagit fram ett kvalitets
program med bland annat energikrav vid försäljning av kommunal mark. (Källa 49)
Kommuner kan ge rabatt på olika avgifter för att stimulera bra energilösningar, förutsatt att alla ges samma möjlighet. Ett exempel på detta är Säters kommun som inte tar
bygglovavgift för solenergianläggningar.
Fråga: Vad har kommunen för rutiner när det gäller att ställa krav på energiprestanda
och hur stimuleras i övrigt miljöanpassat byggande? Kan detta utvecklas?
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2 Mål för energiprestanda och klimatpåverkan
i kommunens egna byggnader
Som politiker är det viktigt att målstyra, men extern experthjälp kan behövas när funge
rande mål ska formuleras för energiprestanda i byggnader då detta kräver teknisk kunskap och då nivån bör variera med olika typer av byggnader och beroende på i vilken
klimatzon den är belägen.
Boverkets har utfärdat byggregler, BBR, för energiprestanda, men dessa är satta så lågt
att det utan större ansträngning och med god lönsamhet går att överträffa dem. Från
och med 2018 ska alla nya byggnader inom EU som används och ägs av offentliga uppfylla kraven för nära-noll-energibyggnader.
De svenska kriterierna för så kallade nollenergihus, passivhus och minienergihus har
utvecklats av Sveriges Centrum för Nollenergihus. FEBY12 för byggnader och FEBY12 för
lokaler är av dem framtagna kravspecifikationer som man kan hänvisa till i politiska mål
och vid upphandling av byggentreprenader. Krav ställs på låga värmeförluster, årsenergikrav samt täthet med mera. (Källa 50)
Minienergihus är en kravnivå mellan nivån för passivhus och BBR, men med krav på
väsentligt lägre värmeförluster. För Passivhus ställs krav på både byggnadens värmeförluster och byggnadens årsenergianvändning. För Nollenergihus gäller utöver kraven för
Passivhus att en byggnad ska leverera mer energi än den använder. Lågenergihus kan ses
som ett samlingsnamn för dessa.
Erfarenheter visar att det är relativt enkelt och väl motiverat ur ekonomisk synvinkel
att åtminstone uppnå nivån motsvarande Minienergihus. Dalarna är, enligt databasen
Lågan, idag det län med flest lågenergibyggnader per invånare, se sammanställningen i
skriften Lågenergibyggande i Dalarna, Högskolan Dalarna. (Källa 51)
För att göra ett så bra miljöval som möjligt är det även relevant att inkludera jämförelse
av en varas eller investerings miljöpåverkan under produktionsfasen och då inte bara
energianvändning. Att bygga i trä istället för betong ger tydliga miljöfördelar ur ett
livscykelperspektiv, se vidare under Planering och ledning, avsnitt 4.
Fråga: Vilka mål för lågenergibyggande ska kommunen ha? Väljer kommunen
att bygga i trä? Är det lämpligt att anordna studieresa till en annan kommun
som byggt lågenergihus?

3 Kunskap om energiprestanda i kommunens
egna byggnader
Enligt lagen ska energideklarationer finnas för byggnader som upplåts till andra och för
lokaler med offentlig verksamhet med större golvyta än 1 000 m2. Särskilt intressant blir
det om man jämför energiprestandan med andra liknande byggnader, till exempel kan
det för en kommun vara värdefullt att kunna jämföra sin simhall eller ishall med de i
andra kommuner. För att detta ska vara möjligt erbjuder länsstyrelsen ett webbaserat
jämförelsesystem kallat Momentum, som alla kommuner i Dalarna är med i. (Källa 22)
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Energideklarationer och jämförelsedata i Momentum ger god kunskap om en byggnads
energiprestanda och kan användas som underlag för planering av energiåtgärder och det
fortlöpande arbetet att se över och förbättra energiprestandan.
Fråga: Hur kan vi som politiker få kännedom om energiprestandan i kommunens egna
byggnader jämfört med andra?

4 Systematiskt arbete för minskad energianvändning
i egna byggnader
Att byta ut gammaldags oljeeldade uppvärmningssystem och direktverkande el i lokaler
och bostäder har varit mycket framgångsrikt, men det återstår att byta värmesystem i
några byggnader. Fokus behöver därefter riktas mot att byggnader ska ha en god energiprestanda och offentliga verksamheter bör vara föregångare. Optimering av värme- och
ventilationssystem är exempel på enkla åtgärder som kan ge stora besparingar på relativt
kort sikt. I samband med större renoveringar är en halvering av energianvändningen
fullt möjlig och bör vara målet, bland annat genom tilläggsisolering och byte till energi
effektiva fönster. (Källa 52)
Energianvändningen kan minskas
betydligt genom att bättre styra tillförseln utifrån individuella behov,
till exempel till olika byggnader i ett
fjärrvärmesystem. Ny teknik i form
av fjärrvärmecentraler kan beräkna
och tillföra energi så att balans mellan
värme och kyla alltid råder. Individuell mätning och debitering av el och
värme i lägenheter är ett annat sätt
som kan minska energianvändningen
då hyresgästen ser nyttan av att spara
på varmvatten och värme. (Källa 53)

)
Visste du att?

Om man sänker temperaturen
inomhus med en grad så minskar
energianvändningen med cirka 5 %.
(Källa 59, 60)

Fråga: Hur arbetar vi systematiskt för att förbättra energiprestandan i byggnader?
Lyfts lönsamma investeringar fram i investeringsbudgeten eller måste dessa
konkurrera om utrymme med övriga kostnadsdrivande investeringar?

5 Avtal som främjar energihushållning
i bostäder och lokaler
För att stimulera energihushållning är det viktigt att avtal mellan energileverantörer,
fastighetsägare och hyresgäster utformas på ett sätt som gör energihushållning lönsamt.
Flera fjärrvärmebolag i landet erbjuder idag sina kunder tilläggstjänster, så kallade
energitjänster där de börjat leverera inomhusklimat istället för värme och kyla.

44

Energibolaget kan då ta hand om anläggning, drift, service, bränsleinköp, reparationer
samt underhåll och tjänar därmed ekonomiskt på att energieffektivisera hos kunden.
I relationen mellan fastighetsägare och hyresgäst är det inte enkelt, men lika viktigt, att
hitta modeller som stimulerar energiåtgärder. Vid varmhyra har fastighetsägare starkast
drivkraft att göra investeringar i byggnaden, men råder samtidigt inte över hyresgästens
sätt att använda energi och värme. Vid kallhyra tjänar hyresgästen på att sänka sin egen
energianvändning, men kan inte göra energiinvesteringar i byggnaden. I båda fall tjänar
således parterna på att ingå samarbetsavtal för att gemensamt arbeta med energifrågan.
Det kan göras genom att upprätta ett så kallat Grönt hyresavtal som bilaga till hyres
avtalet. Mall för detta har tagits fram av Fastighetsägarna. (Källa 54)
Energy Performance Contracting, EPC, är en internationell affärsmodell där ett externt
företag investerar i energieffektiviseringsåtgärder mot att den får ta del av besparings
vinsterna. EPC-företaget garanterar energibesparingar. Denna modell kan passa kom
muner och fastighetsägare med begränsad budget. Det är viktigt att avtalet utformas
på ett sätt som garanterar ett bra genomförande. Avesta kommun har provat modellen.
(Källa 55)

Fråga: Hur kan vi skaffa oss mer kunskap om olika avtalsformer som gynnar
energieffektivisering samt använda oss av dessa möjligheter?
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Förnybar energi
1 Inköp av förnybar energi
Genom att ställa krav på att den del av
energin som köps in är förnybar kan
klimatpåverkan minskas avsevärt.
Olika benämningar såsom grön el
och ren el används för detta och
skillnader finns mellan dem. Bra
Miljöval är Naturskyddsföreningens
märkning av energi som bland annat
är ursprungsmärkt och förnybar.
Exempel på förnybar energi är solenergi,
vattenkraft, vindkraft, bioenergi och
geotermisk energi. Förnybara energi
källor som kan användas för upp
värmning är solenergi, geoenergi
(bergvärmepumpar som drivs av
förnybar el) och regional eller lokal
fjärrvärme som baseras på en förnybar
energimix (eldning av biobränsle,
icke-fossilt avfall eller spillvärme
som annars skulle ha gått förlorad).
Energimixen hos fjärrvärmeleveran
tören avgör om en fjärrvärmeleverans
är förnybar eller ej. (Källa 56)
Fråga: Vad köper kommunen för el idag? Bör ökade krav ställas på att den el
som köps ska vara producerad med enbart förnybar energi?

2 Vindkraft
För att snabba på utbyggnaden av vindkraft behöver kommunernas planeringsprocess,
enligt länsstyrelsen, förbättras på flera sätt utan att ge avkall på samråd och miljö
hänsyn. Framgångsfaktorer är att väga samman alla intressen i översiktsplanen eller en
vindbruksplan och att ge allmänheten möjlighet att tycka till i tidigt skede. Erfarenheter
om vad miljökonsekvensbeskrivningar behöver fokusera på bör också hämtas i tidigt
skede.
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Elnätbolag har också ett ansvar att
medverka i att hitta lösningar för en
utbyggnad av det regionala elnätet
så att det finns kapacitet att bygga ut
vindkraften ytterligare. (Källa 14)
Fråga: Hur ser kommunens
vindkraftplanering ut och
hur kan den förbättras?

3 Biogas

)
Visste du att?

Ett varv på ett vindkraftsverks rotor
genererar lika mycket energi som
åtgår för en elbil att färdas en mil!
(Källa 59, 60)

Utvecklingen av biogasproduktion i Dalarna kräver stärkt samverkan mellan lantbrukare, industrier och kommuner. Organiskt avfall som kan rötas för biogasframställning
behöver samlas in och styras till sådan produktion. Biogasanläggningar som kombinerar
avfall från jordbruk, kommuner och livsmedelsindustrier behöver etableras. En marknad
behöver byggas upp där avsättning kan fås och infrastruktur behövs för distribution.
(Källa 14) Biogas Mitt arbetar för att stödja biogasens utveckling i regionen. (Källa 57)
Fråga: Är kommunen redo att samla in och styra över organiskt avfall till
biogasproduktion? I vilka samarbeten kan vi ingå för att stödja utvecklingen?

4 Fjärrvärme, närvärme
Att bygga ut fjärrvärmen och skapa fler närvärmenät baserade på bioenergi är möjligt
i både större och mindre tätorter. Närvärmeanläggningar kan ge möjlighet för lokala
entreprenörer att leverera bioenergi. Lösningar för att ta tillvara industrins restvärme/
spillvärme i fjärrvärmenätet behöver utvecklas. (Källa 14)
Fråga: Har vi områden där fjärrvärme/närvärme kan byggas ut? Finns industrier med
restvärme som kan tas tillvara i vår kommun och hur planerar vi för det?

5 Solenergi
Kunskap om solenergi behöver spridas och fler anläggningar komma tillstånd som kan
tjäna som inspirerande exempel för andra. Solens energi kan tas tillvara genom solvärme
eller solel. (Källa 14)
Fråga: Hur kan kommunen sprida information om solenergi? Kan kommunen
investera i en egen anläggning?
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Klimatanpassning

1 Anpassning till ett förändrat klimat
Klimatet kommer med all sannolikhet att förändras, såväl i Sverige som i andra delar
av världen. Förutom att arbeta för att förhindra ytterligare uppvärmning av klimatet,
behöver vi även anpassa samhället till de förändringar som redan är verklighet och de
som med stor sannolikhet kommer i framtiden. Genom att förbereda oss och anpassa oss
kan vi bättre hantera klimatförändringens effekter och därigenom minska konsekvenserna för människor och samhälle. Beslut om lokalisering och utformning av den bebyggda
miljön behöver baseras på kunskap om kommande förändringar i naturmiljön.
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna den regionala klimatanpassningen och att ta
fram en regional strategi. På Klimatanpassningsportalen finns mycket information och
verktyg för arbetet med klimatanpassningsfrågor. (Källa 58)
Fråga: Har vi tillräckligt med kunskap och rutiner för att hantera kommande
klimatförändringar? Om inte, vad behöver göras?
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Rätt svar i Kunskapstestet om klimat:
1: X, 2: X, 3: 1, 4: 2, 5: X, 6: X, 7: 2, 8: 2, 9: 1, 10: X, 11: 2, 12: 1, 13: 2
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