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Strategin för energieffektivisering antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2011. Strategin
revideras årligen av kommunstyrelsen och aktualiseras av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Uppdrag

Regeringen satsar på att stärka det lokala och regionala energi- och
klimatarbetet i landet och beslutade i december 2009 om statligt stöd till
de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Åtagandet innefattar att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan aktivt arbeta för att
genomföra denna.
Strategin för energieffektiviseringar ska innehålla en nulägesanalys i form
av en identifiering och översyn av kommunens betydande energiaspekter.
Analysen ska ligga till grund för prioriteringar och åtgärder för energieffektiviseringar i kommunen. Strategin och analysen av energiaspekterna
avser kommunens egna förvaltningar och majoritetsägda bolag.
Syftet med stödet är att den offentliga sektorn ska vara en förebild inom
energieffektiviseringar och att det ska stärka det lokala
energieffektiviseringsarbetet.

Vision

Storumans kommun som organisation bidrar till en hållbar utveckling i
samhället genom att verka som en förebild för andra. I synnerhet för
företag i vår egen kommun men också andra som är intresserade av
att minska energianvändningen. Förvaltningar och majoritetsägda bolag
kommer aktivt att arbeta för att minska förbrukningen av energi inom våra
fastigheter och transporter, samt skapa ekonomisk lönsamhet genom
de åtgärder som planeras. Vår vision är också att bli självförsörjande på
förnybar elenergi i framtiden.
Storuman kommun ska vara med och bidra till att Sverige når de klimatmål som är uppsatta till år 2020.

Åtgärder och handlingsplan

Mål 2014

Fastigheter och övriga anläggningar

UU10 procent effektivare energianvändning
(jämfört med år 2009)
UUAndelen förnybar elenergi ska uppgå till minst 50 procent
UUAndelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till
90 procent
Transporter

UU20 procent effektivare energianvändning inom kommunorganisationens transporter (jämfört med år 2009) vilket motsvarar en
minskning med 230 MWh
UU50 procent av kommunens bilar släpper ut mindre än
120g CO2 /km*

Storumans kommun har valt att arbeta med åtgärder som skapar
möjligheter till miljöanpassade upphandlingar som är långsiktigt
ekonomiskt lönsamma. Kommunens nulägesanalys 2009 har synliggjort
de prioriteringar som behövs för att starta denna process - där
utbildning och en uppdaterad policy banar väg för goda investeringar för
framtiden.
Aktiviteterna som planeras innebär att vi övergripande:

» Arbetar med upphandling av energieffektiva
produkter, tjänster och fordon
» Nyttjar finansieringsinstrument för energibesparingar
… för att nå de mål som är uppsatta till år 2014 och år 2020

Mål 2020

Uppföljning

Fastigheter och övriga anläggningar

Strategin för energieffektiviseringarna ska följas upp årligen genom ett
energibokslut (en nulägesanalys) över betydande energiaspekter inom
våra fastigheter och transporter.

UU20 procent effektivare energianvändning
(jämfört med år 2009)
UUAndelen förnybar elenergi ska uppgå till 100 procent
UUAndelen förnybar energi för uppvärmning ska uppgå till 95
procent
Transporter

UU50 procent effektivare energianvändning inom
transportsektorn (jämfört med år 2009) vilket motsvarar en
minskning med 570 MWh

Uppföljningen ska göras på avancerad nivå och även involvera övriga
anläggningar som gatubelysning och VA, samt olika transportalternativ.
Energibokslutet ska vara förvaltnings-övergripande och även innefatta
majoritetsägda bolag. Energibokslutet ska presenteras för koncernledning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige årligen. Resultaten
redovisas i procent och MWh enligt Energimyndighetens mall.

UU75 procent av kommunens bilar släpper ut mindre än
120g CO2 /km*
UU10 procent förnybar energi inom transportsektorn
*reviderat av kommunstyrelsen 2014-02-04

Handlingsplan
Aktiviteter

Ansvar

Operativt ansvar

Genomfört

Uppdatering av upphandlingspolicy inkl. miljökriterier

KF

KS, Kanslichef

Januari 2012

Smarta resor och möten (ny policy för möten och resor)

KS

Kanslichef

2011

Utbildning EcoDriving

KS, ON, MSBN,
FKUN

Förvaltningschefer

2011

Utbildning LCC, life cycle costs

KS

Alla med upphandlingsansvar

2011-2012

Upphandling av förnybar elenergi

KS

Teknisk chef

2012

Upphandling av energieffektiv gatubelysning

KS

Teknisk chef

2013

Upphandling av energieffektiva fordon (inkl. biogas,
hybrid, el eller andra förnybara alternativ)

KS

Teknisk chef

2015

Planering för att ta en aktiv roll som producent av
förnybar energi

KS

Förvaltningsbolaget AB

2020

Energieffektivt beteende

KS, ON, MSBN,
FKUN, Kommunala
företag

Förvaltnings- och bolagschefer

Påbörjas 2011 sedan
löpande

Energieffektivisering av fastigheter och lokaler

KS, FABU

Teknisk chef, Fastighetsbolaget
Umluspen

Löpande enligt plan

Energieffektivisering av bostäder

KS, FABU

FABU chef, teknisk chef

Löpande enligt plan

