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Energieffektiviseringsstrategi Åmål

Bakgrund
Åmåls kommun arbetar fr.o.m. 2010 strategiskt med att energieffektivisera den egna
verksamhetens fastigheter och transporter. Arbetet finansieras till och med 2014 genom
bland annat det statliga stödet för energieffektivisering i kommuner och landsting
(2009:1533).

Omfattning
Strategin för energieffektivisering omfattar kommunens egen förvaltning respektive
kommunens hel‐ och majoritetsägda bolag med mål för 2014 och 2020. Strategin består av
detta dokument, nulägesanalys, handlingsplan samt indikatorer/kommande uppföljningar.
Nulägesanalysen innehåller en översyn av kommunkoncernens betydande energiaspekter
och ligger till grund för prioritering av åtgärder som beskrivs i handlingsplanen.

Syfte & Mål
Energieffektiviseringsstrategin syftar till att utgöra ett stöd för kommunkoncernens arbete
med att energieffektivisera den egna verksamhetens fastigheter och transporter. Strategin
syftar också att bidra till att de av riksdagen antagna målen för energieffektivisering ska
uppnås.
De nedan angivna effektmålen har satts utifrån kommunkoncernens egna förutsättningar
och har grund i den nulägesanalys (bilaga 1) som har genomförts för kommunkoncernens
fastigheter och transporter.


Kommunkoncernen i Åmål avser att minska sin energiförbrukning med 2960 MWh till
2014, en procentuell minskning med 8 % jämfört med 2009.



Kommunkoncernen i Åmål avser att minska sin energiförbrukning med 7400 MWh till
2020, en procentuell minskning med 20 % jämfört med 2009.

Mål om 20 % minskad energiförbrukning till 2020 har antagits av såväl EU, Sverige och Västra
Götaland.

Åtgärder
Nulägesanalysen har fungerat som utgångspunkt vid val av energieffektiviserande åtgärder,
resurser och insatser som krävs för att uppfylla kommunkoncernens målsättningar.
Åtgärderna och insatserna beskrivs i tillhörande handlingsplan (bilaga 2) och skall
utföras/följas upp löpande under hela perioden till och med 2014. I handlingsplanen anges
även de åtgärder som kommunkoncernen ska genomföra enligt 3§ i förordningen om
energieffektiva åtgärder för myndigheter (2009:893).
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Uppföljning
Det är viktigt att energieffektiviseringsstrategin blir ett levande dokument med realistiska
och genomförbara åtgärder och skall därför kontinuerligt följas upp och revideras senast vid
stödperiodens utgång 2014/2015. Handlingsplanen med åtgärder ska följa det årliga
budgetarbetet för att skapa kontinuerlig energieffektivisering med utrymme för utveckling
och förbättring.
Ett antal indikatorer (bilaga 3) har tagits fram för kommunkoncernens fastigheter,
transporter och teknisk försörjning. Dessa skall årligen följas upp för att se hur
energieffektiviseringen rör sig i förhållande till målen.
Projektsamordnaren ansvarar för att, tillsammans med kommunkoncernens arbetsgrupp,
varje år under projekttiden sammanfatta arbetet med energieffektivisering, enligt
Energimyndighetens föreskrifter, och lämna en rapport, dels till Energimyndigheten och dels
till kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Arbetsgruppens uppgift är också att ur ett helhetsperspektiv följa, stimulera och utveckla
energieffektiviseringen och dess handlingsplan inom kommunkoncernen.
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