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Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och
klimatstrategin för Västerviks kommun. Bakgrunden är dels det formella
lagkravet att varje kommun ska ha en aktuell energiplan, och det
faktum att Västerviks kommun deltar i den nationella satsningen ”Uthållig kommun”, vilket kräver att en energi- och klimatstrategi tas fram.
Energi- och klimatstrategin är Västerviks kommuns styrdokument för
klimat- och energifrågor. Strategin riktar sig i första hand till politiker
och tjänstemän, men även intresserade privatpersoner kan få behållning av innehållet.
Strategins huvudsyfte är att uppnå ett långsiktigt hållbart kommunalt
energi- och klimatsystem från försörjnings-, ekonomi- och miljösynpunkt. Hänsyn har tagits till kommunens miljöstrategi, strategisk plan,
samt det parallellt med detta planearbete pågående arbetet med ny
avfallsplan och renhållningsordning.
Energi- och klimatstrategin innehåller en redovisning av utsläppen av
växthusgaser inom kommunen. Den innehåller också en analys av hur
man kan minska klimatpåverkan, mätbara mål på lång och kort sikt,
en handlingsplan för hur man ska nå dessa mål samt hur kommunen
avser att följa upp målen och handlingsplanen.
Den som vill ta del av den fullständiga strategin kan ladda hem den
via vår hemsida eller kontakta oss, se baksidan.

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ÅTGÄRDER

Västerviks kommun ska ha en säker
och trygg energiförsörjning
som är fossilbränslefri till år 2030
• Det övergripande målet innebär att kommunens energiförsörjning är säker
och trygg samt baserad på fossilbränslefria och energieffektiva lösningar.
Kommunen övergår från fossil energi till förnybar och uppmuntrar produktion
av exempelvis biogas och vindkraft. Inga fossila bränslen ska användas till
uppvärmning. Samhällsbetalda resor ska göras med fossilbränslefria fordon. Kommunen satsar också på energieffektivisering och miljöanpassade
transporter. Ett klimatsmart beteende hos kommuninvånare och företag ska
uppmuntras och underlättas.
• Västerviks kommun ska aktivt delta i Energimyndighetens program ”Uthållig
kommun”. Västerviks kommun ska särskilt engagera sig inom biogas, energieffektivisering, energieffektiva transporter, beteendeförändringar, utveckling
av hållbarhetsindikatorer samt fysisk planering. Huvudansvarig är kommunstyrelsen.
• Västerviks kommun ska delta i nätverket Sveriges Ekokommuner.
• Västerviks kommun ska genom systematiskt nätverksarbete alltid ta hänsyn till
energi-, miljö- och klimatfrågor. Detta gäller i såväl planfrågor, investeringar,
driftfrågor och underhåll. Hållbarhetskonsekvensanalyser skall utföras före
viktiga beslut. Huvudansvarig är kommunstyrelsen, men alla förvaltningar
och bolag har ansvar inom sina respektive ansvarsområden.

DELMÅL OCH ÅTGÄRDER
Åtgärderna ska genomföras under perioden 2009–2014 och ansvar
anges för varje åtgärd. Eventuella kostnader för åtgärderna detaljbudgeteras i samband med strategisk plan och kommunens ﬂerårsbudget.

Ökad produktion av biogas
och fossilbränslefri el
• Rötslam samt matavfall och rester från hushåll, butiker, livsmedels- och
ﬁskindustri ska om möjligt användas för biogasproduktion. Ansvarig:
Västervik Biogas AB i samverkan med tekniska nämnden samt Västervik Miljö & Energi AB
• Västerviks kommun stödjer och uppmuntrar etablering av vindkraft och
annan fossilbränslefri elproduktion. Målet är att drygt hälften av kommunkoncernens elbehov ska produceras genom vindkraft innan planperiodens slut. Ansvarig: kommunstyrelsen i samverkan med samtliga
styrelser och nämnder
• Samtidig el- och värmeproduktion baserad på avfall och/eller biobränslen bör påbörjas vid Stegeholmsverket i Västervik senast 1 januari 2014. Målet är att producera knappt hälften av kommunkoncernens eget elbehov med kraftvärme innan planperiodens slut. Ansvarig:
styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB.
• Fortsatt marknadsmässig utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme ska
stimuleras. Ansvarig: kommunstyrelsen

Ökad satsning på klimatanpassat
byggande och energieffektivisering
• Inom kommunkoncernen genomförs energieffektivisering i fastigheter,
installationer och utrustningar. Ett delmål är att till den 31 december år
2014 reducera kommunens elanvändning med 10%. Ansvarig: kommunstyrelsen i samverkan med samtliga kommunala styrelser och nämnder.
En arbetsgrupp ledd av kommunens energi- och klimatrådgivare genomför arbetet.
• Västerviks kommun främjar klimatneutrala detaljplaner och byggnationer.
Vid all nybyggnation inom kommunkoncernen ställs krav på att denna
ska vara energieffektiv och fossilbränslefri. Ansvarig: miljö- och byggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen.
• Engagemang för att försöka åstadkomma gröna stadsdelar eller ett grönt
ﬂerbostadshus/bostadsområde.* Ansvarig: kommunstyrelsen i samråd
med berörda styrelser och nämnder
• Västerviks kommun ska utreda hur framtida klimatförändringar kan
komma att påverka kommunen. Detta ska minska sårbarheten av ett förändrat klimat. Förslag på åtgärder som krävs för att klara förändringarna
tas fram inom översiktplanearbetet. Ansvar: kommunstyrelsen i samråd
med berörda styrelser och nämnder
* Med grönt avses ekologiskt anpassat och hållbart i både byggande, drift och boende.

Ökad satsning på klimatneutrala
och miljöanpassade transporter
• Västerviks kommun ska fortsätta utveckla en snabb, säker, frekvent, energieffektiv kollektivtraﬁk med så liten miljöpåverkan som möjligt. Särskilt ska
beaktas pendlingsmöjligheter inom Västerviks kommun, samt med övriga
kommuner i regionen. Ansvarig: kommunstyrelsen
• Västerviks kommun ska aktivt engagera sig och samarbeta med regionala
och nationella aktörer för en utbyggnad av säkrare och bättre vägar och
järnvägar. Detta ska möjliggöra miljöanpassad och säker pendling till
angränsande arbetsmarknadsregioner. Ansvarig: kommunstyrelsen
• Västerviks kommun ska stimulera till ökad gång- och cykeltraﬁk genom ett
förslag till ny plan för gång- och cykeltraﬁk i hela kommunen. Ansvarig: kommunstyrelsen i samverkan med tekniska nämnden
• Västerviks kommun ska gynna biogas och andra fossilbränslefria drivmedel. Ansvarig: kommunstyrelsen i samverkan med övriga styrelser och
nämnder
• Västerviks kommun ska skapa en kommunal fordonspool med fossilbränslefria fordon. I bilpoolen ska biogas och andra helt fossilbränslefria
alternativ prioriteras. Fordonspoolen ska vara i drift fr.o.m. den 1 oktober
2009. Ansvarig: tekniska nämnden i samverkan med övriga styrelser och
nämnder
• Biogas ska alltid vara förstahandsalternativet när tyngre fordon som t.ex.
sopbilar och lastbilar köps in. Ansvarig: samtliga styrelser och nämnder.
Biogas ska vara förstahandalternativet vid upphandling av busstraﬁk,
färdtjänst, skolskjutsar och andra upphandlingar inom transportsektorn.
Ansvarig: kommunstyrelsen
• Kommunen ger genom ramavtalserbjudande och bruttolöneavdrag anställda
möjlighet att köra miljöfordon privat. Kravet är att endast fossilbränslefria
bilar erbjuds. Kommunen erbjuder avtal gällande biogasbilar, bi-fuel och
andra fossilbränslefria fordon. Ansvarig: kommunstyrelsen

Ökad medvetenhet
och klimatsmart agerande
• Kommunen ska bedriva en aktiv och kompetent energi- och klimatrådgivning
till stöd för samtliga hushåll, verksamheter och kommunens egen organisation. Ansvarig: kommunstyrelsen i samverkan med berörda styrelser och
nämnder
• Energi- och klimatrådgivaren ska erbjuda kommunkoncernens personal
information i att ta ansvar för att minska onödig energianvändning.
Ansvarig: kommunstyrelsen i samverkan med samtliga kommunala styrelser och nämnder
• Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringarnas effekter ska öka
genom kommunens medverkan i länets satsning ”Klimatlöfte Kalmar län”.
Kommuninvånarna ska inspireras till beteende som leder till minskade
koldioxidutsläpp. Ansvarig: kommunstyrelsen i samverkan med berörda
styrelser och nämnder
• Kommunen ska se över val av matråvaror till skola och omsorg, så att
påverkan på klimat och miljö blir så liten som möjligt. Berörda enheter
får i uppdrag att använda sådana råvaror och upphandla livsmedel på
sådant sätt att påverkan på klimat och miljö successivt minskar. Ansvarig:
tekniska nämnden i samverkan med övriga styrelser och nämnder

Kontaktuppgifter
Det här är en kortversion av energi- och klimatstrategin
för Västerviks kommun.
Vill du veta mer? Kontakta:
Soﬁa Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post soﬁa.ahl@vastervik.se
Rickard Wester, tfn 0490-25 70 61, e-post rickard.wester@vastervik.se
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Den kompletta versionen av energi- och klimatstrategin
ﬁnns också att ladda ner på vår webbplats:
www.vastervikmiljoenergi.se

