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Tidplan
Verksamhetsplan gäller energi-och klimatrådgivning för period 2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31.

Mål
Fortsatt arbete med att minimera beroende av fossila bränslen inom hela kommunen.
– Utvärderingen av aktiviteter kommer att ske först efter att vi tagit fram handlingsplan och
genomfört även den sist nämnda aktiviteten. För att utvärderingen ska ge rätt bild och avspegla
den faktiska situationen måste vi bl.a. ta fram statistiken och se hur situationen ser ut idag och
följa upp den och jämföra med den nya om 1 år.

Strategiska val
Följande aktiviteter ska genomföras:
– Föreläsningar
– Informationskampanjer med energieffektivisering i fokus
– Energieffektivisering
– Utbildning i sparsam körning för lastbilar samt tunga arbetsmaskiner
– Utbildning för fastighetsskötare och vaktmästare
–

Energieffektivisering! Hur och varför?

Arbete med kommunala fastigheter ska riktas till energieffektivisering främst när det gäller
belysning, värmesystem och ev. klimatskal.
Som ett led i det arbetet har vi planerat att genomföra utbildning av våra fastighetsskötare och
det ska ske i samarbete med Energikontor Sydost. Energimyndigheten har godkänt vår
energieffektiviseringsstrategi under september 2011.
Enligt EG-direktivet om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska
medlemsstaterna anta ett mål för att uppnå energibesparingar som motsvarar minst 9 % av
energianvändningen till år 2016.
Sveriges mål innebär just att en energibesparing på minst 9 % ska nås till 2016, detta innebär ca
32 TWh energi totalt för sektorerna transporter, industri samt bostäder och service. Vidare finns
antagna nationella mål kring förnybar energi. År 2020 ska 50 % av energin i Sverige vara
förnybar, i transportsektorn är det antagna målet 10 %.
Enligt det nya direktivet om byggnaders energiprestanda ska alla nya offentliga byggnader vara
lågenergibyggnader från och med år 2019. Detta innebär en stor omställning av fastighets- och
byggbranschen där offentlig sektor ska vara ledande. På kort tid ska byggande gå från enstaka
försök till att i full omfattning bygga lågenergibyggnader.

För att uppnå EU: s övergripande mål skulle vi kunna jobba med följande projekt:
– Jobba med energikartläggning
– Driftstatistik
– Energianalys
– Inventeringsarbete
– Beräkna livscykelkostnader på alla kommande energiinvesteringar
– Utnyttja energibesiktningar som underlag för förbättringar
– Gatubelysningsstyrning
– Minska den verksamhetsbundna energianvändningen
– Få de ledande strukturer att bli drivande samt koppla in och motivera alla förvaltningar med
sina verksamheter
– Jobba aktivt med olika beteende mönster samt öka medvetenhet om fördelar med optimerad
energianvändning.
I föreskrifter och allmänna råd anges att den fastställda strategin för energieffektivisering ska
omfatta en nulägesanalys som grundar sig på det år som föregår ansökan, mål för kommunens
fastigheter och transporter till år 2014 och 2020 samt en handlings plan.
Strategi omfattar fler rådighetsområden. Nivå på mål utgår från den egna organisationens
förutsättningar. I handlingsplanen ska tidsatta prioriterade åtgärder anges som syftar till att nå
uppsatta mål.
Markaryds Kommuns arbete ska riktas på följande område:
– Fastigheter
– Transporter

Budget
Budget för 2013 är 280 000 kr som skall täcka allt från lönekostnader, utrustning, material,
utbildning samt resekostnader.
Nytt för i år blir att vi kommer att köpa en del tjänster från Energikontor Sydost.

Aktiviteter
Planerade aktiviteter under 2013 kommer att omfatta följande grupper allmänhet, företag och
andra organisationer.
Planerade aktiviteter anges i tabellen nedan.
Även nästa år blir det fortsatt regionalt samarbete med Energikontor Sydost som redan nu har
planerat in en hel rad olika aktiviteter och utbildningar med regional karaktär, speciellt
anpassade för våra lokala behov inom nätverket.

Vi har diskuterat en omfattande utbildnings insats för fastighetsskötare som jobbar med
kommunala fastigheter.

Aktiviteter
2013

Ämne

Energieffekivisering
Föreläsning
Utbildning

Brukarsamverkan
Energieffektivisering
Sparsam körning

Föreläsning
Uppdatering
hemsida

Energieffektivisering

Utbildning

Allmän rådgivning
Byggnader

Målgrupp
Kommunanstälda
Företag
Kommun anställda
Allmänhet
Alla grupper
Fastighetsskötare

Samarbetspartner Tid & plats
Bygg & Miljö kontoret
Energikontor Sydost
It - avdelning

Jan - dec
April
Juni
Aug. - okt
November
Maj

Energieffektivisering och föreläsningar kommer att bli en av de mest dominerande aktiviteterna.
Föreläsningar anser jag är nödvändiga för att skapa förutsättningar och öka förståelse om energi
även ett viktigt forum för informationsspridning samt uppbyggnad av kontaktnät

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är väldigt viktig för den som jobbar med energi- och klimatrådgivning.
Energimyndigheten samt regionalt Energikontor Sydost är två instanser som anordnar olika
utbildningar.
De utbildningar som väljs bör behandla de områdena man tycker själv att man inte är så bra på
samt som gör mest allmännytta.
Nätverksträffar som anordnas av Energikontor Sydost varannan månad är värdefulla och
behandlar energi frågor av lokalt karaktär.

