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Förord
“Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna…”
Evert Taubes ord i visan Änglamark beskriver så vackert och så precist vår miljö. Att vi ärvt den och
att våra barn i sin tur ska ärva den av oss. Att vi då kan bruka, men inte förbruka, vår gemensamma
miljö. Jag tycker att denna förvaltarskapstanke är viktig att ha när det oftare pratas om kvartalsrapporter än om livscykler.
Jag tror det är klokt att ha ett ödmjukt förhållande till vår miljö och våra ekosystem. Främst i den
bemärkelsen att vi inte har all kunskap om alla komplexa och viktiga samband och samspel som
finns i naturen. Det kräver att vi är försiktiga. Är det inte bra för miljön ska vi vara försiktiga. Vet vi
inte om det är bra eller inte, ska vi också vara det.
Vi har nu arbetat fram våra Miljömål för 2012-2020. De återfinns i en Miljöplan, en Energi- och
klimatplan och en Naturvårdsplan. Utifrån dagens kunskap och insikter, redan existerade samhälle
och våra ambitioner är dessa planer vårt sätt att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Genom
dessa planer försöker vi lokalt ta vår del av allas vårt gemensamma ansvar för den globala miljön.
Parallellt har även en kommunal Avfallsplan arbetats fram. Samtliga planer är i linje med de nationella målen inom området.
Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till och deltagit i framtagande av dessa planer. Ni som
deltagit i samrådsprocessen. Ni som arbetat med utredningar, texter och bilder. Ni som fattat politiska beslut. Jag är stolt över allas arbete, kunskap och engagemang.
Leksand den 11 november 2012
Ulrika Liljeberg (c)
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Sammanfattning

Sammanfattning
Världen upplever klimatförändringar, smältande
isar och höjda havsnivåer just nu. Leksand är en
del av allt detta – både problemet och lösningen.
Vi står tillsammans med alla andra inför stora
utmaningar och förändringar i samhälle och livsstil. Klimathot och koldioxidutsläpp känner inga
gränser och det kan inte heller lösningarna göra.
Leksand vill skapa en hållbar utveckling och en
rättvis fördelning av jordens resurser.
Energi- och klimatplanen är framtagen som ett
strategiskt styrdokument för arbetet med dessa
frågor i kommunen. Mål och åtgärder sätts upp
som i största möjliga mån är mätbara, lättbegripliga och realistiska men ändå utmanande. Planen
gäller både kommunorganisationen och hela den
geografiska ytan. Kommunorganisationen har
bara full rådighet över den egna verksamheten
men målen gäller för hela kommunen trots att det
krävs många fler aktörer för att uppnå dem.
Leksand har satt upp ett visionsmål att all den
energi vi använder i kommunen år 2050 ska

vara förnybar. För att uppnå det målet så måste
vi främst minska energianvändningen. Det kan
vi bland annat göra genom att tilläggsisolera,
byta fönster, dörrar och ventilationssystem, och
köra mindre bil. För att sen öka andelen förnybar
energi måste vi fasa ut olja för värmeproduktion,
välja el från förnybara källor och installera mer
sol-, vind- och bioenergi.
Det är transporterna och vår konsumtion av mat
och andra produkter som är den stora utmaningen. Framför allt måste det till en stor utveckling
av alternativa fordon och drivmedel. Det behövs
också en samhällsplanering för minskat transportbehov och främjande av gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Både kommunorganisationen
och invånarna bör tänka över om vi verkligen
behöver en bil till, och i så fall bör den vara en
bränslesnål miljöbil med förnybart drivmedel.
Kommunorganisationen bör även tänka mer på
miljö och energi vid inköp av varor och tjänster.
Det är viktigt att sprida kunskap om dessa frågor
både inom och utom kommunorganisationen, i
synnerhet till barn och ungdomar, och förhoppningen är att Energi- och klimatplanen är ett steg
i rätt riktning.
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Inledning

Huvudmål

Inledning
Bakgrund
Den pågående klimatförändringen i hela världen
är idag ett av de allvarligaste miljöhoten. Världens medeltemperatur ökar vilket resulterar i
smältande isar och höjd havsnivå samt torka och
översvämningar på många platser i världen. För
att åstadkomma de förändringar som krävs för
att säkra klimatet för kommande generationer
behövs ett målinriktat och långsiktigt arbete inom
samhällets alla områden.
Fossila bränslen måste fasas ut ur vårt energisystem och ersättas av förnybara energikällor.
Den mest kostnadseffektiva miljöinsatsen är att
utnyttja energin effektivare. Energieffektivitet
handlar om hushållning, teknikutveckling och
beteendeförändringar. Teknikutveckling har den
största genomslagskraften men det krävs höjd
medvetenhet och kunskap om energi hos invånarna för att lyckas med ett uthålligt samhälle.
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Huvudmålet för Energi- och klimatplanen för
Leksand är att säkerställa ett effektivt, uthålligt
och klimatanpassat energisystem för hela kommunen. I och med fastställandet av Energi- och
klimatplanen får kommunen som organisation en
viktig uppgift att peka ut färdriktningen mot ett
miljövänligt energisystem, informera om olika
medel för att nå dit samt att agera föredöme på
områden där kommunen har direkt inflytande.

Uppdraget
Energi- och klimatplanen ingår som en del av det
större arbetet med Leksands Miljömål tillsammans med Naturvårds- och Miljöplanen. Projektplanen för Leksands miljömålsarbete fastslogs av
kommunfullmäktige i december 2010. Energioch klimatplanen ska uppfylla både lagen om
kommunal energiplanering och energimyndighetens rapporteringskrav för energieffektiviseringsstödet som Leksands kommun erhåller för 20102014. All statistik grundar sig på uppgifter från år
2009. Planen för 2012-2020 ersätter den tidigare
energiplanen för Leksands kommun 2004-2007.

Energi- och klimatplan 2012-2020

Inledning
Motiv och syfte
Forskare är idag eniga om att vi människor bidrar
till att värma upp jorden. Av Sveriges 16 miljömål är ”begränsad klimatpåverkan” det första
och kanske i dagsläget viktigaste målet. Det är
grunden för denna energi- och klimatplan. Planen
syftar till att utifrån en inventering av Leksands
energianvändning och utifrån de lokala förutsättningarna, sätta upp mål och formulera åtgärder,
som på ett effektivt sätt kan bidra till att minska
Leksands påverkan på klimatet.

aktörer kan beröras. Leksands naturvårdsplan,
miljöplan och energi- och klimatplan kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Ansvar och uppföljning
Energi- och klimatplanen är målstyrd, det vill
säga den anger så långt det är möjligt mätbara
mål och konkreta åtgärder som ska genomföras
under tiden 2012-2020. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret att åtgärderna utförs.
Energi- och klimatplanen redovisar inte vad det
kostar att uppnå olika miljömål utan de verksamhetsansvariga förutsätts att själva inom sina
ekonomiska ramar välja de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att nå målen. När detta inte är

möjligt kan kommunstyrelsen behöva anslå
medel och budgetera för större insatser.

Återvinning

Framtagande
Framtagandet av Energi- och klimatplanen
finansieras av Energimyndigheten. Arbetet har
skett i en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningen, Leksandsbostäder
och samhällsbyggnadskontoret. Styrgruppen har
bestått av samhällsbyggnadschefen och kommunchefen. Näringsliv, föreningar och allmänhet har
bjudits in till samråd. Energi- och klimatplanen
är väl förankrad hos invånare, företag, politiker
och tjänstemän i kommunen. Den har remissbehandlats i vanlig ordning och funnits som utkast
på hemsidan.

Leksands Miljömål, inklusive energi- och klimatplanen, ska följas upp vid varje årsskifte med
en kort rapport med status på mål och åtgärder.
Detta sker med samma modell som uppföljningen
av regionala och nationella mål. Energi- och
klimatplanen revideras första gången år 2014
eftersom en del mål/åtgärder gäller fram tills dess
i enlighet med Energimyndighetens krav. Nästa
revidering är lämplig år 2017, det vill säga mitt
emellan 2014 och 2020. Planen ska fortsätta att
utvecklas allt eftersom teknikutvecklingen framskrider och engagemang och kunskap ökar.

Omfattning
Energi- och klimatplanen ska gälla för kommunens egna förvaltningar samt de kommunala bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten
AB men även för hela Leksand som geografiskt
område. Åtgärderna avser främst den kommunala
organisationen och insatser i samverkan mellan denna och olika aktörer. Men även enskilda

LED-belysning i rondellens tuppljusstake

Energi- och klimatplan 2012-2020

7

Myndigheter, lagstiftning, skatter och bidrag

Myndigheter, lagstiftning,
skatter och bidrag
Myndigheter
Energimyndighetens uppgift är att utveckla ett
energisystem som ger kommande generationer
minst samma välfärd som vi. Myndigheten ska
hjälpa hela landet att uppfylla EU:s och riksdagens uppsatta mål för effektivare energianvändning och en växande andel förnybar energi. Energimyndigheten ger även bidrag till kommuner för
energi- och klimatrådgivning och för energieffektivisering i landsting och kommuner.
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över energimarknaderna, för att de ska
fungera så bra som möjligt och stärka kundernas
ställning. Andra nationella myndigheter som
delvis är inblandade i energi-och klimatfrågor är
Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket m.fl.
Länsstyrelsen har en stor regional roll i energioch klimat frågan där de bland annat stödjer och
samordnar kommunernas arbete. De har även ett
klimatanpassningsuppdrag.
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Kommunen
Kommunens uppgifter är bland annat att agera
som myndighet gentemot företag med tillsyn av
verksamheter så att miljöbalken efterlevs samt att
ge råd, ge olika miljötillstånd och begära in bygganmälan för till exempel småskalig vedeldning.
I bygglovsprocessen finns stora möjligheter att
påverka både ny- om- och tillbyggnader till mera
energismarta lösningar.
Samhällsplanering med översikts- och detaljplaner har en viktig funktion vad det gäller energianvändning. Betydelse har till exempel lokaliseringen av ny bebyggelse och hur den placeras
i terrängen, vilka möjligheter för kollektivtrafik
som skapas och vilka uppvärmningssystem som
kan användas. Kommunen kan vid försäljning av
mark upprätta exploateringsavtal för att påverka
utvecklingen mot till exempel fjärrvärmeanslutning eller lågenergihusbyggande. Leksand deltar
i ett projekt med gemensam energi- och klimatrådgiving tillsammans med Rättvik och Gagnef.
Energi- och klimatrådgivarna arbetar aktivt med
att informera privata hushåll, småföretag och
organisationer om energifrågor.

Energi- och klimatplan 2012-2020

Myndigheter, lagstiftning, skatter och bidrag
Lagen om kommunal energiplanering
Enligt lagen om kommunal energiplanering skall kommunen i sin planering främja hushållning med energi
samt verka för en säker och tillräcklig energiförbrukning. Det skall finnas en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi i hela kommunen. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplanering och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt,
regionalt som globalt perspektiv.

Miljöbalken
Miljöbalken är en svensk samlad och skärpt miljölagstiftning som är tillämplig på all aktivitet som skadar
miljön. Prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
är en viktig del. En av Miljöbalkens allmänna hänsynsregler behandlar energi, 2 kap.5 § MB. ”Alla som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första
hand skall förnybara energikällor användas”.

Skatter och bidrag
Idag är energiskatternas och bidragens syfte att
styra användningen och tillförseln av energi mot
olika energi- och miljöpolitiska mål såsom effektivare energianvändning, minska företagens miljöbelastning, gynna användningen av biobränslen
och skapa förutsättningar för inhemsk elproduktion. Ramarna för det svenska energiskattesystemet sätts av EU:s gemensamma regelverk och har
en komplex struktur. Det finns skatter på elenergi
och bränslen, på utsläpp av koldioxid och svavel
samt avgifter för utsläpp av kväveoxid. Skatterna varierar beroende på om bränslet används
för uppvärmning eller som drivmedel, om det
används av hushåll, industri eller i energiomvandlingssektorn. Skatterna på elenergi varierar
beroende på vad elenergin används till och om
användningen sker i norra eller södra Sverige.

Plan och bygglagen
Plan och bygglagen reglerar planläggning av mark,
vatten och byggande och innehåller bl.a bestämmelser
om att kommuner måste upprätta en översiktplan för
hela kommunen. Energihushållning tas upp 2 kap.5§
”Allmänna intressen skall beaktas vid planläggning
och lokalisering av bebyggelse. Bebyggelse och
anläggning som för sin funktion kräver tillförsel av
energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen”. Till plan- och bygglagen hör Boverkets byggregler, BBR, som är en samling föreskrifter och råd som
bl.a. används för att påverka energihushållningen i
byggnader. Nybyggda hus får nu inte dra mer energi
än 110 kWh/m2, och 75 kWh/m2 för elvärme och värmepump. Det är dock relativt enkelt att bygga mycket
energisnålare. En förändring av plan- och bygglagen
trädde i kraft 2 maj 2011.

Lagen om energideklaration
Lagen om energideklaration bygger på ett EU-direktiv
som syftar till bättre energiprestanda i byggnader och
att trygga vår energiförsörjning. Sedan 2009 skall bl.a.
alla byggnader som säljs och hyrs ut i Sverige energideklareras. Det innebär att energianvändning och inomhusmiljö ska redovisas till Boverket. Deklarationen
görs av en energiexpert med stöd av ägarens uppgifter.
En energideklaration är tänkt som ett verktyg för att se
hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.

Tung trafik

Skattelättnader förekommer bland annat för biobränslen och för industriernas koldioxidutsläpp.
En stegvis sänkning av koldioxidskatten pågår
för bränslen som förbrukas i anläggningar som
ingår i handeln med utsläppsrätter. För transporter förekommer olika skattenivåer beroende på
drivmedel och miljöklass på fordonet. Bränslen
som etanol och biogas är befriade från energioch koldioxidskatt. Personbilar som uppfyller
särskilda miljökrav, så kallade miljöbilar, är
befriade från fordonskatt de första fem åren.
Sedan år 2010 kan småhusägare ansöka om
skattereduktion (ROT-avdrag) vid husarbeten
såsom tilläggsisolering eller installationer av
värmesystem. År 2012 finns energibidrag att söka
hos Länsstyrelsen för solceller. Företag kan söka
bidrag för energikartläggning.

Energi- och klimatplan 2012-2020
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Energi och klimat i världen

Energi och klimat i
världen

andra baksidor som risken för haveri, slutförvaring, brytning och transport av uran.

Fossila och ändliga energikällor

De flödande energikällorna återbildas hela tiden
genom solens inverkan på jorden och naturen. De
kallas därför för förnybara. Sol, vatten, vind och
vågenergi är flödande energikällor som inte släpper ut några växthusgaser. Solkraftverk byggs nu
i stor skala på många håll i världen. Vattenkraft
är stort i Sverige men inte lika vanligt i övriga
världen. Vindkraft är den förnybara energikälla
som nu ökar mest i världen.

I bergrunden finns olja, kol och naturgas som
nybildas mycket långsamt. Under det senaste
århundradet har vi förbränt en betydande del av
de fossila energilagren. Det innebär att vi på kort
tid har tillfört atmosfären en stor del av allt det
kol som forna tiders organismer tagit upp under
miljontals år.
Många anser att vi redan nått ”Peak Oil”, även
kallad oljeproduktionstoppen, som är den tidpunkt då den maximala hastigheten av råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att
minska tills den hanterbara råoljan tagit slut.
Idag byggs fortfarande många kolkraftverk i andra delar av världen och kolbrytningen fortsätter
att öka. En annan energikälla som inte nybildas
nämnvärt är uran som är råvaran för kärnbränsle.
Kärnkraften ses av många som svaret på klimathotet då det inte släpper ut koldioxid. Det finns
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Förnybara energikällor

Biobränsle som ved, pellets och flis samt biogas
räknas också som förnybara energikällor. Biobränsle kan ge både värme och el i kraftvärmeverk. När vi förbränner biobränslen släpps den
koldioxid ut som träden bundit under sin livstid.
Nya träd växer upp och binder koldioxid igen i
ett kretslopp. Utöver dessa finns det också geotermiska energikällor (bergvärme), tidvatten- och
saltvattenkraftverk samt andra nya tekniker på
försöksstadiet.

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi och klimat i världen
Under samma period har jordens medeltemperatur ökat med 0,6 grader. Ett vedertaget världspolitiskt mål är att jordens medeltemperatur inte får
öka mer än 2 grader (2-graders målet).

Figuren visar fördelningen av energikällor i världen år
2008. Källa Energimyndigheten
Figuren visar hur jordens medeltemperatur ökar i samband med industrialiseringens utveckling. Källa IPCC

Växthuseffekten
Växthuseffekten är ursprungligen en naturlig
process där växthusgaser, främst koldioxid och
vattenånga, i atmosfären förhindrar delar av
solens värmestrålning från att lämna jorden och
därmed värmer upp vår planet. Dessa gaser är en
förutsättning för liv på jorden. Utan dessa skulle
jordens medeltemperatur vara mycket kallare
och vattnet skulle frysa till is. Men sedan den
industriella revolutionens start har förbränningen
av fossila bränslen ökat och rubbat den känsliga
balansen av växthusgaser i atmosfären. Växthuseffekten har förstärkts och vi har fått ett varmare
klimat. Cirka 20 % av alla utsläpp av växthusgaser beror på omfattande avskogning, främst i
regnskogarna. Detta har bland annat medfört att
vegetationens koldioxidupptagning är mindre än
de annars kunde ha varit.
De flesta forskare i världen och FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, slår fast att det finns en
tydlig samstämmighet mellan människans utsläpp
av växthusgaser och de uppmätta temperaturökningarna. Vi måste minska våra utsläpp samtidigt
som vi behöver anpassa oss till de förändringar
som vi vet kommer. Den naturliga halten av
koldioxid i atmosfären är ungefär 280 ppm
(miljondelar). På ett sekel har den halten ökat till
390 ppm och ökningstakten är nu 1-2 ppm per år.

De växthusgaser som har ökat i atmosfären är:
• Koldioxid
Koldioxid, den dominerande gasen, står för nästan 70 % av de totala utsläppen av växthusgaser i
världen och i Sverige. Utsläppen kommer främst
från förbränning av fossila bränslen men beror
också på avskogningar. Koldioxid har en lång uppehållstid i atmosfären på 50-200 år.
• Metan
Metan, CH4, är den huvudsakliga beståndsdelen
i naturgas. Metan kommer in i atmosfären till
exempel genom biologisk produktion i jordbruket
(gödselhantering, djurens matsmältning, risfält),
avfallsdeponier och läckor från naturgasledningar. Metan står för cirka 20 % av växthusgaserna.
Sibirien innehåller en mycket stor andel av världens metan som ligger infruset i permafrosten.
Om den smälter kommer enorma mängder av den
kraftiga växthusgasen metan att frigöras. Metan
har en relativt kort uppehållstid i atmosfären på
10-15 år.
• Dikväveoxid eller lustgas
Lustgas avges från marken vid övergödning samt
från avfallsdeponier och olika industriprocesser.
Lustgas har en uppehållstid i atmosfären på cirka
150 år.

Energi- och klimatplan 2012-2020
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• Flourföreningar
Flourföreningar är syntetiska och förekommer
inte naturligt i atmosfären. Freonerna CFC och
HCFC har tidigare använts som bland annat
köldmedium men är idag förbjudna. Idag används
en variant av freon som saknar klor, HFC. Freoner som PFC och SF6 bildas och används inom
vissa industrier och har en mycket stark effekt på
växthuseffekten och en uppehållstid i atmosfären
på flera tusen år. Flourföreningar står tillsammans
med lustgas för cirka 5 % av växthusgaserna.

Äldre uttjänta freonkällor samlas in för destruktion

Resursförbrukning
Det moderna samhällets förhöjda konsumtionsbehov har lett till en omfattande förbrukning av
energi, naturresurser, utsläpp i atmosfären och
enorma mängder av avfall. Det flesta inser att
vår samhällutveckling i högsta grad är ohållbar.
Enligt EU:s avfallsstrategi ska man i första hand
förhindra att avfall uppkommer, framför allt genom förbättrade produktionsmetoder men också
genom förändrade konsumtionsmönster. Det vi
slänger bort ska i första hand återanvändas om
det är möjligt och i andra hand återvinnas.
Vissa avfall kan återvinnas i en processform,
som till exempel kartong som blir nya kartonger,
metallskrot som blir nya metallföremål osv. Andra sopor förbränns i särskilt anpassade förbränningsanläggningar för att bli värme, och på vissa
ställen även el. Organiskt material kan antingen
komposteras eller rötas. Komposterat material
ska helst återgå i det naturliga kretsloppet. Rötning resulterar i biogas som kan uppgraderas till
fordonsbränsle. Biogas kan också användas för
el- och värmeproduktion. Avfall som varken passar för förbränning, kompostering eller materialåtervinning måste deponeras, d.v.s. läggas på hög.

• Ozon
Även ozon kan fungera som en växthusgas. Ozon
finns som ett naturligt skikt i atmosfären men
bildas också av flygplanens utsläpp. Denna ozonbildning bidrar mer till växthuseffekten än flygets
utsläpp av koldioxid. Uppehållstiden är kort för
ozon, endast några veckor.
Växthusgaserna bidrar olika mycket till växthuseffekten per kilogram utsläppt gas. För att kunna
jämföra utsläppens klimatpåverkan räknas de om
till koldioxidekvivalenter. Det innebär att om 1
ton metan släpps ut så har det samma klimatpåverkan som ett utsläpp av 21 ton koldioxid.
Växthusgas
Koldioxidekvivalenter
Koldioxid		 1
Metan			21
Lustgas			
310
HFC			
1 300
PFC			6 500
SF6			
23 900
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Samhället producerar stora mängder sopor

Klimatpåverkan från livsmedel beror, förutom
produktionen, även på hur de förvaras och
transporteras, samt vad vi väljer att äta. Kött är
mycket mer energikrävande än vegetabilier att
framställa. Genom att välja svenska livsmedel,
gärna lokalt producerade och efter säsong kan
de långa transporterna minska. Stora mängder
mat kastas både i hushållen, skolor, restauranger,
butiker och hos grossister. Detta innebär onödig
resurs- och energiförbrukning samt meningslösa
kostnader och utsläpp.
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Leksand idag
Geografi och befolkning
Leksands kommun ligger i ett barrskogsdominerat landskap, rikt på sjöar och vattendrag. Siljan
och Österdalälven regleras av flera vattenkraftverk varav Trängslet är det största. Bebyggelsen
är koncentrerad i mellersta delen av kommunen.
År 2011 bodde 15 269 personer i kommunen
varav mer än hälften i de 90-talet byarna. Tätorterna är Noret, Insjön och Siljansnäs. Medelåldern är omkring 45 år och ungefär 6 400 invånare
förvärvsarbetar. Cirka 2 100 invånare pendlar ut
ur kommunen för att arbeta och 1 400 pendlar in.
Det finns (år 2012) ungefär 270 flerbostadshus
och 8 550 småhus, varav cirka 2000 stycken är
fritidshus. Dessutom fins det 22 skolor/förskolor,
ett gymnasium, fem äldreboenden, en simhall och
två ishallar.

Näringsliv och industri
Turismen är en stor inkomstkälla för Leksands
kommun. Turismen, inklusive genomfartsresenä-

rerna, skapar sysselsättning för drygt 500 personer. Antalet kommersiella gästnätter per år uppskattas till knappt 400 000. Övriga övernattningar
i fritidshus och hos släkt och vänner uppskattas
till cirka 500 000. Sommartid kan antalet människor i kommunen tredubblas.
I Leksand är kommunen den största arbetsgivaren. Andra stora arbetsgivare är Bergkvist AB,
Clas Ohlson, Leksandsbröd och Ejendals. I kommunen finns ingen riktigt tung industri men
nästan 2000 företag och organisationer. Utbudet
av affärer och handel är förhållandevis gott på
grund av turismen och aktiva och starka köpmanna- och företagarföreningar.
Med ökad kunskap och energisnålare utrustning
kan många industrier och företag öka sin energieffektivitet. Företag som vill göra energikartläggning över sin verksamhet kan söka bidrag för
det från Länsstyrelsen och Energimyndigheten.
Enligt Miljöbalken ska företag ha kännedom
om sin energiförbrukning och företag som har
miljötillsyn på sin verksamhet är även skyldiga
att ha en energiplan. Företag som arbetar med
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Leksand idag
att systematiskt och årligen mäta, minska och
kompensera sin klimatpåverkan, kan bli certifierade som klimatneutrala företag eller bli certifierade enligt andra miljösystem. Företag kan också
miljömärka sina varor och tjänster på olika vis.
Flera företag i Leksands kommun inför miljöledningssystem med hjälp av ett projekt som drivs
av Almi. Företag kan även utbyta erfarenheter
med andra företag genom att delta i Energiligan
Dalarna som drivs av Stiftelsen Teknikdalen.

Kommunen och dess bolag

Leksandsbostäder sköter parkerna

Förutom kommunens roller som myndighet,
samhällsplanerare och informatör är kommunen
som organisation fastighetsägare, arbetsgivare,
energianvändare och inköpare.

Leksandsbostäder AB ägs av Leksands kommun
och är idag kommunens största bostadsföretag.
Leksandsbostäder äger 939 lägenheter och 52 lokaler (kontor och servicehus) med en yta av cirka
86 900 m2. Förutom det egna fastighetsbeståndet
har Leksandbostäder även förvaltningsuppdrag
för Leksands kommun vad gäller fastigheter
(skolor, förskolor, bibliotek och kommunhus)
motsvarande crika 58 500 m2 samt förvaltningsuppdrag för parker och 40 mil gator och vägar.
Leksandbostäders gata/park-verksamhet utför
administrativ och teknisk förvaltning av kommunens gator, vägar, cykel- och gångvägar, parker
och allmänna platser, och även utsmyckning av
dessa. Leksandsbostäder avser att ta fram en
handlingsplan för sitt energi- och miljöarbete i
enlighet med denna energi- och klimatplan.

Den nyrenoverarde simhallen med energieffektiv
värmeåtervinning

Leksand Vatten AB ägs av kommunen och
ansvarar för vatten och avlopp samt avfallsverksamheten i Leksand. Leksand Vatten är delägare
i Dala Vatten och Avfall. Dala Vatten och Avfall
AB driftar kommunens återvinningscentral samt
sköter administrationen av avfallsverksamheten i
Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro. Insamling
och behandling av avfall sker via entreprenörer
och externa behandlingsanläggningar.
Överföringen av elenenergi, det vill säga elnätet,
är ett monopol i Sverige. Leksands kommun är
delägare i Dala Energi AB som bedriver elnätsverksamheten liksom fjärrvärme och stadsnät.
Dala Energi och flera andra energibolag i Dalarna
äger tillsammans Dala Kraft AB som är ett elhandelsbolag.
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Sedan år 2011 deltar Leksands kommun i det
regionala nätverket för Trästad 2012 som arbetar
för att skapa förutsättningar för ökat modernt
träbyggande. Byggandet av trähus ger betydligt
lägre koldioxidutsläpp än hus med betongstomme
samtidigt som byggresterna kan användas för
uppvärmning. Läs mer på www.trastad2012.se.

Det nybyggda trähuset kvarteret Trädgården
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Energibalans och nulägesanalys
Energibalansfiguren visar i grova drag fördelningen av de energislag som produceras i och
tillförs hela Leksands kommun och hur slutanvändningen fördelar sig mellan olika brukare
2009. Grå färg är fossil energi i form av olja
och oljeprodukter. Färgerna grön, blå och gul
symboliserar förnybar energi. Den energi som
produceras i kommunen är förnybar, det vill säga
vattenkraft, vindkraft, biobränsle och sol. Övrig
energitillförsel räknas som import. I balansen är
46 % av tillförseln förnybar. Ett nationellt mål för
2020 är 50 % förnybar energi. Det ser i balansen
ut som att det som produceras i kommunen också
konsumeras här vilket inte riktigt överensstämmer med verkligheten. En odefinierbar del av den
energi som produceras i kommunen exporteras
och motsvarande mängd importeras då också.

Av den elenergi som konsumeras i kommunen
kan man alltså inte riktigt säga att nära 70 % är
producerad av förnybara källor i kommunen så
som det ser ut i balansfiguren. Så länge man inte
väljer el från förnybara källor i elavtalet är det
en nordisk mix man får räkna med = lila färg.
Den innehåller alltid en viss del el från fossila
källor och räknas ofta som ”marginalel” (icke
förnybar). Ett annat sätt att se på elimporten är
att följa fördelningen från olika källor under tid.
År 2009 kom i genomsnitt 40,9 % av den nordiska elmixen från förnybara källor. I stora drag
gäller att vind- och vattenkraft ger oss el och att
biobränsle ger värme. De två sektorerna i energibalansen som använder mest energi är hushållen
och transporterna. Hushållen använder mycket el
men lite olja. I transporterna är en mycket liten
andel förnybar energi (se också tabellerna främst i
bilaga 1 och kommentarerna till statistiken).

Tillförsel av energi och produktion i kommunen

Användning av energi

Figur. Energibalans (GWh) i Leksands kommun för 2009
Statistiken innehåller osäkerheter och ska ses som storleksordningar.
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Leksand idag
Energianvändningen i hela kommunen
Den totala energitillförseln och användningen i
kommunen är cirka 580 GWh år 2009. Delat på
befolkningen (cirka 15 300 personer) blir den
totala energianvändningen i genomsnitt cirka 38
000 kWh/pers/år. Detta kan jämföras med medelsvenskens cirka 41 000 kWh/pers/år. Leksand
ligger något lägre än riket, förmodligen för att vi
inte har någon tung industri. Elförbrukningen är
dock något högre i Leksand än rikssnittet troligen på grund av många fritidshus som värms
med direktel. Sverige har internationellt sett en
mycket hög elanvändning per person. I hushållen
används 183 GWh vilket delat på befolkningen
ger en genomsnittlig förbrukning på 11 961 kWh/
pers/år.
217 GWh går till transportsektorn för både
privatpersoners, industrins och offentligas resor
och vi släpper ut drygt 50 000 ton CO2. Delat
på befolkningen blir detta 3,3 ton CO2/pers/år.
Leksingarna har fler bilar än medelsvensson,
mindre andel miljöbilar (2,2 % jämfört med riket
4,5 %) och förbrukar lite mer bensin (se bilaga
3). Inom företagen och industrin används förhållandevis mycket el, och den största delen av den
eldningsolja som tillförs kommunen.

Energianvändningen i kommunorganisationen
År 2009 användes totalt cirka 33,6 GWh i kommunens verksamheter, transporter, byggnader
och övriga anläggningar (se bilaga 7). Flerbostadshusen ägs främst av Leksandsbostäder, och
lokalerna ägs främst av kommunen och utgörs
av kommunhus, skolor, idrottsanläggningar med
mera. Övriga anläggningar är återvinningsscentral, vattenhantering, gatubelysning med mera
(se bilaga 5 och 6). Det finns stora möjligheter
att spara energi i byggnader och anläggningar.
Idag används i genomsnitt 196 kWh/m2 i fastigheter. Bostäder använder 152 kWh/m2 (exklusive
hushållsel) och lokaler 235 kWh/m2 (inklusive
verksamhetsel).
Av de totalt 33,6 GWh var 16 GWh elenergi och
16 GWh fjärrvärme och biobränsle (förnybart).
Om man räknar all tillförd el som nordisk mix =
marginalel (icke förnybar) så är totalt 48 procent
av energin i byggnader, anläggningar och transporter förnybar (se bilaga 7).
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Kommunen hade år 2009 140 bilar, varav 27
procent var miljöbilar (både etanol och snåla
dieselbilar). Tillsammans gav de upphov till 282
ton koldioxid (se bilaga 6) Kommunen har leasat
allt större andel miljöbilar men trenden år 2011 är
att gå från etanol (förnybart) till snåla dieselbilar
(fossilt).

Distribution av elenergi

Tillförsel av energi i framtiden
Att bli självförsörjande på energi, där produktionen är lika stor som konsumtionen, är inte möjligt
i Leksands kommun inom överskådlig framtid.
Framförallt kommer elenergi och drivmedel till
fordon fortsätta importeras. Att i kommunen
bygga kraftvärmeverk som eldas med sopor eller
biobränsle är mycket kostsamt och vattenkraften
kan inte byggas ut utan stora problem. Stora delar
av kommunen är olämpliga för större vindkraftsparker. Småskalig vindkraft och andelsägande i
vindkraftverk kan komma att öka. Den förnybara
energitillförsel som har störst potential att öka
inom kommunens gränser är biobränsle både för
fjärr- och närvärme, samt solenergi.
Eldningsolja och fossila drivmedel bör fasas ut
för att nå visionsmålet 100 procent förnybart
år 2050. Då måste vi både minska bilåkandet,
övergå till bränsleeffektivare fordon och förnybara drivmedel av olika slag. Enda rimliga
möjligheten till inhemsk produktion av drivmedel
är biogas (i samarbete med andra kommuner) och
el till elbilar från vind och sol.
Leksands kommun kommer således att fortsätta
vara beroende av en fungerande energimarknad,
med både produktion och distribution utifrån.
Kommunen ska samverka för nationella och
regionala strategier för energiförsörjning.
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Miljömål
Internationella mål
Det är enbart genom ett samlat agerande från
världens länder som klimatproblemen kan lösas.
Konventionen om klimatförändringar och Agenda
21 skrevs under av 150 stater, däribland Sverige,
under FN:s miljö- och utvecklingskonferens i
Rio de Janeiro år 1992. Enligt klimatkonventionen ska halten av växthusgaser stabiliseras på en
nivå som inte riskerar att hota klimatsystemet,
livsmedelsproduktionen, den biologiska mångfalden och kommande generationers överlevnad.
Konventionen innebar inga kvantitativa eller
tidsbestämda åtaganden för enskilda länder.
Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse sluten 1997 i Kyoto i Japan. Avtalet
som trädde i kraft år 2005 har som mål att de
årliga globala utsläppen av växthusgaser ska
minska med minst 5,2 % från år 1990 till perioden 2008-2012. EU´s gemensamma klimatstrategi (ECCP) har åtagit sig att minska sina utsläpp
med 8% under samma period. Försök till förhandlingar om nya åtagande efter år 2012 genom-

fördes i Köpenhamn 2009 utan resultat. Förhandlingarna fortsatte i Cancún i Mexico i slutet av
2010, då man lyckades förankra åtaganden att
minska utsläppen samt fastställa det så kallade
2-gradersmålet. Länderna enades också om en
slutdeklaration där de rika länderna ska grunda
en klimatfond till stöd för u-länderna. I slutet av
år 2011 i Durban beslutades att Kyotoprotokollet
ska fortsätta att gälla och nya bindande avtal ska
upprättas år 2020.
Energi- och klimatpolitik har hög prioritet för
EU. Till år 2020 ska EU spara 20 % energi, 20%
av energin ska vara förnybar och vi ska ha 20 %
lägre utsläpp av växthusgaser. Inom EU skapas Färdplan 2050 med inriktingsmålet 80 - 95
% lägre utsläpp. Handeln med utsläppsrätter
inom EU ses som ett viktigt styrmedel för att nå
klimatmålet. Ett nytt viktigt EU-direktiv på energiområdet är det så kallade energitjänstdirektivet
som syftar till att Europa ska spara energi. Där ingår ett bindande mål om 1 % energibesparing per
år i hela samhället fram till år 2016. Ekodesign är
ett annat viktigt direktiv, som nu har blivit svensk
lag, och innebär att miljöhänsyn ska integreras
i energirelaterade produkter. Allt fler produkter
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Miljömål
får allt högre energikrav som till exempel lampor
och bildäck. Energimärkning av vitvaror är obligatorisk i alla EU-länder, där A++ är den bästa
energiklassen.

Nationella mål
År 1999 antog Sveriges Riksdag 15 nya miljökvalitetsmål för att strukturera myndigheternas
miljöarbete. År 2005 tillkom ytterligare ett mål.
Miljökvalitetsmålen innebär att det konkreta
miljöarbetet i Sverige har förstärkts, att det är
allas ansvar och att arbetet sker på alla nivåer,
nationellt, regionalt och lokalt. Miljökvalitetsmålens ska vara uppfyllda inom en generation och
dess syfte är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.

De 16 nationella
miljökvalitetsmålen.
Illustratör
Tobias Flygar

Den svenska klimatpolitiken har under senare år
utvecklats mot en starkare EU-integration och ett
djupare internationellt samarbete. Sverige visar
ledarskap både nationellt och internationellt och
arbetar aktivt med att kraftfullt minska sin negativa klimatpåverkan och snabbt fasa ut beroendet
av fossil energi. Målen för den svenska klimatoch energipolitiken till år 2020 är:
• 50 % förnybar energi
• 10 % förnybar energi i transportsektorn
• 20 % effektivare energianvändning
• 40 % minskning av utsläppen av växthusgaser (för den sektorn som inte handlar med
utsäppsrätter, varav 2/3 inom Sverige).
År 2010 fattade riksdagen beslut om en ny
målstruktur för miljöarbetet. Det medförde att
miljökvalitetsmålen preciserades, målåret tydliggjordes till år 2020 och att sammanlagt 14
etappmål beslutades inom områdena Begränsad
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klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö och Ett
rikt växt- och djurliv. En uppföljning av miljömålkvalitetsmålen görs för att bedömma om dagens styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att
nå målen. Läs mer på Miljömålsportalen, www.
miljomal.nu.

Regionala mål
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det
regionala arbetet för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen. Den första versionen av Dalarnas
miljömål fastställdes år 2003. Dalarnas miljömål
är idag också ett miljöhandlingsprogram för
Dalastrategin, det regionala utvecklingsprogram
som fastställdes år 2006 och som är en övergripande strategi för hållbar utveckling i länet.
I Dalarnas miljömål utvecklas och tydliggörs
Dalastrategins ambitioner på miljöområdet. Varje
år görs en bedömning av möjligheterna att nå
miljömålen. Bedömningen rapporteras årligen
till Naturvårdsverket och presenteras på den
nationella Miljömålsportalen, www.miljomal.nu.
För närvarande pågår en revidering av Dalarnas
miljömål som beräknas vara klar under år 2012.
Mer om länets miljömål finns att läsa i ”Dalarnas
Miljömål 2007-2010” och på www.w.lst.se.
Dalarnas län vill ha högre ambitioner vad gäller minskning av växthusgaser än de nationella
målen. Höga ambitioner finns med åtgärder inom
energi och transporter med bland annat handlingsprogram såsom:
• Klimat och energistrategi för Dalarna.
• EnergiIntelligent Dalarna, med visionen om
hållbara och miljöanpassade energilösningar som
en naturlig del av samhällsutvecklingen.
• Strategi för miljöanpassade transporter.
• Byggdialogen Dalarna, vars syfte är att
utveckla en hållbar och konkurrenskraftig byggoch fastighetssektor i Dalarna.
Dalarna har år 2010 av regeringen utsetts till
pilotlän för ”grön utveckling”, tillsammans med
Skåne och Norrbotten. I Dalarna genomförs detta
arbete inom ramen för EnergiIntelligent Dalarna.
Målet är att stärka genomförandet av länets klimat- och energistrategi och visa hur energi- och
klimatomställningar är möjliga. Samtidigt ska
pilotlän visa att omställningen skapar ekonomisk
tillväxt och stärkt konkurrenskraft samt visa
vägen och inspirera andra län.
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Lokala mål och åtgärder i
Leksand
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”

Halten av växthusgaser i
atmosfären skall i enlighet
med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras
på en nivå som innebär att
människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet
uppnås. (Nationellt miljökvalitetsmål)
Detta är det enda av Sveriges 16 miljömål som
tas upp i Leksands Energi- och klimatplan. De
övriga miljömålen återfinns i naturvårdsplanen

och miljöplanen. Flera energiåtgärder påverkar
även andra miljömål som ”Frisk luft” och ”God
bebyggd miljö”. Leksands kommun ska arbeta
med egna klimatmål och samarbeta regionalt för
att uppnå internationella, nationella och regionala
mål. De lokala målen och åtgärderna delas in i:
•
•
•
•
•

Spara energi i byggnader och anläggningar
Spara energi vid transporter
Öka andelen förnybar energi
Hushålla med resurser
Öka kunskapen

De lokala målen och åtgärderna gäller från det att
energiplanen har antagits av kommunfullmäktige
tills dess att nya mål och åtgärder fastslås. Åtgärderna skall genomföras fram till 2014 eller till
2020. Några av åtgärderna är av mer långsiktig
karaktär och andra följs upp snabbare. Målen och
åtgärderna ska följas upp årligen i samband med
årsbudgeten. Kommunstyrelsen ansvarar för att
arbetet utförs.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Leksands strategi år 2020 och 2050
Leksand vill till år 2050 ha helt förnybar energi,
inga nettoutsläpp av växthusgaser och halverad
energianvändning i byggnader. Det innebär en
tuff väg mot dessa mål. Redan år 2009 var totalt
46 % av hela kommunens energianvändning förnybar (enligt balansen sid. 15) och därför anses
att 50 % förnybart till 2020, som Sverige och
Dalarna, vara en för låg ambitionsnivå. Målsättningen 70 % förnybart år 2020 sätts för att vi
måste röra oss i snabb takt mot målet år 2050. Det
förutsätter dock en snabb omställning av fordonsflottan och att privatpersoner, företag och organisationer väljer förnybar el, m.m. Sveriges mål om
10 % förnybart inom transporter till år 2020 anses
också för lågt eftersom det redan är uppnått i
princip år 2012. En fossiloberoende fordonsflotta
år 2030 kräver en mycket snabbare utveckling.
Leksand sätter istället upp mål om 20 % minskade växthusgaser från transporter för kommunen

som helhet men är tuffare mot kommunorganisationen som ska minska 40 %. Målet för byggnader om 20 % minskning av energianvändandet till
år 2020 och en halvering till 2050 följer i princip
Sveriges mål (fast de har basår 1995).

Utställning med elbilar

Mål för koldioxidutsläppen från transporter i kommunorganisationen 2009 – 2050

Figur. Vi tänker att själva transporterna inte kommer att minska i kommunen utan kanske tvärt om. Om vi hjälps åt
att gå, cykla och åka kollektivt lite mer, samtidigt som fordonen blir allt bränslesnålare, så kanske energiåtgången
för våra transporter ändå kan ligga kvar på samma nivå som idag. Men målen om ökande andel förnybar energi i
kommunen som helhet och Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, gör att utsläppen av koldioxid
måste minska snabbt. Från 282 ton koldioxid år 2009 minskar det till ca 254 ton (10 %) år 2014 och till ca 169 ton
(40 %) år 2020. År 2050 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta förutsätter en snabb omställning
av fordonsflottan till bilar som går på förnybar el, biogas, etanol, biodiesel m.fl. förnybara bränslen som utvecklas.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för energianvändningen i kommunorganisationens byggnader 2009 – 2050

Figur. Andelen förnybar energi i byggnader var redan 2009 61 % eller ännu mera, beroende på hur man räknar
elen. Odefinierad energikälla består av cirka 300 MWh olja och knappt 10 000 MWh el. Leksand har inte valt el
från förnybara källor, och då är elen av blandad härkomst med en varierande andel fossil el. Vi väljer här att behandla den som så kallad maginalel som är ungefär liktydigt med fossil el. De gröna, förnybara energikällorna består
av cirka 16 GWh fjärrvärme och biobränsle. (Se bilaga 7). Till år 2014 ska vi både minska energianvändningen
10 % i byggnader, från ca 26 GWh 2009 till ca 23,5 GWh, och öka andelen förnybar energi till 70 % av detta. Till år
2020 minskar energianvändningen 20 % till ca 21 GWh och blir 100 % förnybar. Vi använder också nyckeltalet energiåtgång per ytenhet i vår målsättning (Mål B sid23). Den ska minska på samma sätt, det vill säga 10 % till 2014
och 20 % till 2020, räknat från 196 kWh/m2. Detta gör att man inte bara kan göra sig av med några byggnader för
att minska den totala energiåtgången. Strategin bygger på att vi gör omfattande energieffektiviseringsåtgärder, fasar
ut olja och väljer förnybar, ”grön” el.

Sveriges klimatmål

2020

2050

50 % förnybar energi

Dalarnas Energi- och klimatstrategi
50 % förnybar energi

Leksands Energi- och klimatplan för hela kommunen
70 % förnybar energi

10 % förnybart i transporter

25 % energieffektivisering

20 % energieffektivisering

(utom processindustri 20 %)

20 % energieffektivisering i
byggnader

40 % mindre utsläpp av
växthusgaser

20 % mindre utsläpp

20 % mindre utsläpp från transporter (40 % kommunorg.)

50 % energieffektivisering i
byggnader

100 % förnybart (export)

100 % förnybar energi

Inga nettoutsläpp

50 % energieffektivisering
(utom processindustri 40 %)

50 % energieffektivisering i
byggnader

70 % mindre utsläpp

Inga nettoutsläpp
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Spara energi i byggnader och
anläggningar
Av den totala energianvändningen går 40 % till
byggnader globalt. Det vi kan göra för att minska
förbrukningen är bland annat att tilläggsisolera
och byta fönster och dörrar. Trenden i Sverige är
att hushållens energianvändning ökar något. För
uppvärmning av våra hus minskar energiåtgången
per kvadratmeter. Samtidigt ökar den uppvärmda
ytan totalt och per person. Nya hus byggs större
än tidigare och färre bor i varje hus eller lägenhet.
Ofta fokuserar man på energi- och resursåtgången
i själva byggprocessen men cirka 85 % av energianvändningen uppkommer av driften under
husets långa livslängd. Det gör det mycket viktigt
att bygga energisnålt och rätt från början. Utvecklingen inom byggsektorn går fort. Nu byggs
allt fler lågenergi- och passivhus. Idag är det inga
problem att komma ner till en energiförbrukning
på 20-40 kWh/m2. År 2020 ska alla nybyggnationer i Europa vara nära nollenergihus.
Konvertering från direktel till vattenburet system har ökat markant sedan år 2000 i och med
införandet av konverteringsbidraget (som tog slut
december år 2010). Antalet värmepumpar ökar
stadigt. Värmepumpar drivs med el som normalt
motsvarar cirka 25-40 % av den totala energimängd som en modern anläggning levererar i
värme. I Leksand använder ungefär 1 200 hushåll
värmepumpsanläggningar.

Många av de kommunala byggnaderna har
genomgått besparingsåtgärder med bland annat
tilläggsisolering på tak och effektivare ventilationsanläggningar som både är behovsstyrda och
återvinner värme. Exempel på dettta är kommunhuset och simhallen där energianvändningen
har halverats. Majoriteten av byggnaderna har
reglerutrustning som kan fjärrstyras, och många
kommunala byggnader har numera fjärrvärme.

Vindsisolering med cellulosafiber

Gatubelysningen ägs av Leksands kommun och
driftas av Dala Energi. Den består år 2011 av
cirka 5 800 belysningspunkter med 3 900 timmar drifttid och en beräknad energiförbrukning
på 2291 MWh/år. Många armaturer är utbytta på
senare år till lågenergialternativ som högtrycksnatrium, men cirka 25 % gamla armaturer finns
kvar som bland annat innehåller kvicksilver.
Några LED belysningar finns också, exempelvis
på stigen över Åkersön.

Figur. Energianvändning (GWh/år)
i hushåll i Leksands
kommun från 1990 till
2009.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
A. Den totala energianvändningen i hushållen ska minska med 10 % till år 2014 och
20 % till år 2020. Beräknat på 11 961 kWh/person/år (se sidan 16).
Hur målet ska uppnås - Åtgärder
A1. Verka för att antalet direktel-uppvärmda hus minskar.

Mäts m.hj.av Utförs av
Uppskattning Samhällsbyggnad
A2. Energi- och klimatrådgivarna deltar i miljöinspektörernas Antal besök
Miljöinspekt.
energitillsyn av företag och verkar för bland annat energioch Energi/
kartläggning.
klimatrådgivare
A3. Informera och lyfta fram lågenergi- och trähusbyggande i Checklista
Bygginspektör
bygglovsprocessen vid nybyggnation och större ROTarbeten.

Senast
2014
2017

2014

Mål för kommunen som organisation
B. Den totala energianvändningen per uppvärmd area i lokaler och bostäder ska minska med 10 % till
år 2014 och 20 % till år 2020. Beräknat på 196 kWh/m2/år (se sidan 16).
Hur målet ska uppnås - Åtgärder
B1. Vid nybyggnad ska möjligheten att bygga i trä undersökas.
B2. Vid nybyggnad ska strävan vara att energianvändningen
ej överstiger 42 kWh/m2/år för el- och värmepump och
74 kWh/m2/år för övrig uppvärmning (enligt FEBYs*
kriterier för minienergihus).
B3. Konvertering från direktel till vattenburet värmesystem i kommunens egna fastigheter (eller rivning).
B4. Fastställa ett energieffektiviseringsprogram för
kommunens alla fastigheter vad gäller:
- energieffektiva fönster och dörrar
- tilläggsisolering
- effektiva ventilationsanläggningar/värmeväxlare
- energieffektiv belysning
- optimerade anläggningar.
Möjligheten till EPC-projekt undersöks.
Vid inköp eller hyra av byggnader ska dessa vara eller
åtgärdas för att bli energieffektiva**
B5. Leksandsbostäder inför individuell varmvattenmätning
vid nyproduktion.
B6. Vid exploateringsavtal verka för lågenergihusbyggande (enligt FEBYs* kriterier för minienergihus).
B7. Minska energiförbrukningen för gatubeslysning genom
att bland annat byta till energieffektivare lampor.

Mäts m.hj.av Utförs av
Senast
Rutin
Leks.bostäder 2014
Fastigh.ansv
Mäta kWh
Leks.bostäder 2014
Fastigh.ansv

Andel
Program

Fastigh.ansv 2020
Leks.bostäder
Fastigh.ansv 2014
Leks.bostäder

Antal

Leks.bostäder 2020

Antal

Markingenjör 2017

Beräkna kWh Trafiking/
Dala Energi

2017

* Forum för energieffektiva byggnader
** Enligt Energimyndighetens förordning.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Spara energi vid transporter
Transporternas energianvändning har en ökande
trend i Sverige. Förutom för tåg används idag
övervägande fossila bränslen för transporter.
Sverige har också den mest bränsleslukande bilparken inom EU. För en stor andel av personbilar
och tunga lastbilar har bränsleförbrukning minskat de senaste åren, men samtidigt har många
motorers storlek ökat liksom antalet fordon.
Införandet av katalysatorer och olika filter har
medfört att utsläppen av vissa föroreningar har
minskat men koldioxidutsläppen ökar i samma
takt som användningen av bensin och diesel.
Idag finns miljövänligare drivmedel som etanol,
biogas, el och rapsmetylester (läs mer på www.
gronabilister.se).
I Dalarna är energianvändningen för transporter
högre än riksgenomsnittet. Den tänkbara anledningen till detta är besöksnäringens drivmedelsinköp, mer godstransporter samt större användning
av persontransporter pga av arbetspendling och
längre avstånd till de många byarna. Utsläppen
av koldioxid förorsakade av transporter har ökat
i kommunen under de senaste 20 åren enligt figuren nedan. Den största ökningen sker hos lätta
och tunga lastbilar samt arbetsmaskiner. Personbilstrafiken i Leksand ökar stadigt med både antal
bilar och mängden förbrukad bensin och diesel.
En förskjutning från bensin till mer diesel kan
märkas. Däremot ökar andelen miljöklassade
bilar snabbt. Alternativa bränslen som etonol har

börjat användas i små mängder i kommunen och
finns numera vid alla tankställen. Tankställen för
biogas och laddstolpar för elbilar saknas ännu. Av
kommunens egna drivmedelsanvändning är cirka
30 % av mängden förnybar etanol, men bara
22 % av energiinnehållet.

Miljöbil som tankas med etanol

Kollektivtrafiken i kommunen har minskat något
de senaste tre åren räknat på antalet påstigande
som år 2009 var 221 300 stycken. Det passerar
ungefär 10 000 tåg genom kommunen varav
4 000 är godstransporter. 1 200 tåg med godstransporter åker från Insjön söderut. De senaste
tre åren visar inte på någon tydlig trend. Samhällsplanering för att minska transportbehovet
och underlätta gång-, cykel- och kollektivtrafik är
mycket viktigt och behandlas mer i översiktsplanen och cykelplanen för Leksands kommun.

Figur. Transporternas koldioxidutsläpp (ton/år) i Leksands kommun
1990-2009.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
C. Koldioxidutsläppen för person- och varutransporter minskar med 10 % i genomsnitt per invånare
från år 2009 till 2014 och med 20 % till år 2020. Beräknat på 3,3 ton CO2/inv/år (se sidan 16).
Hur målen ska uppfyllas - Åtgärder
C1. Verka för ett ökat resande med kollektivtrafiken bland
annat genom att bedriva kampanjer, utveckla resecentrum i Noret och Insjön samt utökade turer.
C2. Verka för att andelen barn och vuxna som går och cyklar
till skola och arbete ökar.
C3. Verka för att tankställen finns för alternativa drivmedel
som biogas och el.
C4. Verka för ökad samåkning till exempel via hemsidan.
C5. Verka för lokal handel genom planering av ett attraktivt
affärscentrum.
C6. Verka för att öka andelen miljöbilar.

Mäts m.hj.av Utförs av
Antal påDalatrafik/
stigande
Samhällsbyggnad
Antal kamEnergiklimatpanjer
rådgivare
Antal tankTankstatioställen
nerna
Uppskattning Energi/klimatrådgivare
Uppskattning Samhällsbyggnad och
företagare
Antal
Energi/klimatrådgivare
och bilhandlare

Senast
2014

2014
2020
2020
2014

2017

Mål för kommunen som organisation
D. Koldioxidutsläpp för arbetsmaskiner, person- och varutransporter minskar med 10 % från år 2009 till
2014 och med 40 % till år 2020. Beräknat på 282 ton CO2 (se sidan 16).
Hur målet ska uppnås - Åtgärder
D1. Samhällsplanering för effektivare transporter, exempelvis
gång- och cykelvägar, resecentrum.
D2. Andelen miljöbilar (enligt Trafikverket) av kommunens
tjänstebilar ökar från 27 % 2009 till 100 % år 2020.
D3. Andelen förnybara bränslen till kommunens tjänstebilar
och arbetsmaskiner ökar från 22 % 2009 till 80 % 2020.
D4. Utbildning i ecodriving för kommunanställda.

Mäts m.hj.av Utförs av
Checklista
Samhällsbyggnad
Antal
Upphandlings
ansvarig
Andel energi- Upphandlings
innehåll
ansvarig
Antal
Energi/klimatrådgivare
D5. Informationsteknologin utnyttjas för minskade transporter Antal
Kommunav människor, exempelvis webb-konferenser.
ledning
D6. Cykelpool för anställda utvecklas.
Antal
Kommunledning
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2014
2020
2020
2014
2014
2012
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Öka andelen förnybar energi
Elenergi handlas idag på en fri europeisk marknad och varje kund kan själv välja elleverantör
och avtal. Elenergi kan produceras med både
fossila (tex kolkraftverk) och förnybara energikällor men även av kärnkraft. Den elenergi som
produceras i Sverige kommer idag främst från
vattenkraft, kärnkraft och biobränsle. I Leksand
levereras elenergin av Dala Kraft om inga andra
val görs. Om man vill stödja förnybar elenergi
väljer man ”Grön el”. Dala Kraft köpte 2009 in
cirka 30 % el från fossila källor och cirka 70%
från förnybara källor, och andelen förnybart ökar
hela tiden. Detta kan vara en indikator på om
hushållen väljer någon form av bra miljöval-el.
Oljeeldningen har minskat radikalt på grund av
både konverteringsbidrag och höga oljepriser.
Antalet villor i Leksands kommun som värmdes
med olja har minskat från 261 villor år 2008 till
173 villor år 2010.
Vindkraft är den förnybara energikälla som nu
ökar mest i världen. Dala Kraft samarbetar med
eller är delägare i olika föreningar som äger vindkraftverk och arbetar aktivit för att nya vindkraftverk etableras i Sverige. Som privatperson eller
företag kan man köpa andelar av vindkraftverk.
På grund av en väderstation är stora delar av
kommunen olämplig för större vindkraftsparker.
tre vindkraftverk står på Högberget vid Bjursås
(på gränsen mellan Leksand och Falun) och ger
cirka 15 GWh/år. Småskalig vindkraft hos privatpersoner kan bli populärt om priset på snurrorna
sjunker. I Leksand finns fem mindre vattenkraftverk i åar och vattendrag som producerar cirka
130 GWh per år (se bilaga 1).

Leksand som kommun är en stor producent av
skog och därmed utvinns och används stora
mängder biobränslen i kommunen. Rester från
avverkningar ger stora mängder flis som används
för uppvärmning av bostäder. Många invånare
äger själva skog som tas tillvara som ved. Vedeldare finns flera tusen i varierande omfattning
allt ifrån heluppvärmning i cirka 1200 pannor till
trivseleldning i eldstäder.

Limhagens värmeverk

I Leksands kommun svarar fjärrvärme för cirka
10 % av den totala uppvärmningen av hushållen år 2010. Ungefär 280 privatvillor är anslutna
i Leksand och Insjön, och cirka 140 hyreshus/
lokaler/företag. Produktionen av värme sker med
biobränsle i Limhagens Värmeverk och i värmeverket i Insjön som ägs av Dala Energi. Olja
används endast som spetslast (4 % i Leksand och
17 % i Insjön år 2010). I Insjön investeras i en
ny panna vilket kommer att minska oljespetsen.
Fjärrvärmenätet kommer nu byggas ut främst
genom att förtäta anslutningarna i de områden där
fjärrvärme redan finns. En fliseldad närvärmeanläggning finns i centrala Siljansnäs som ägs av
Leksands kommun och förser bland annat kyrkan
och skolan med värme.
Intresset för användning av solenergi ökar stadigt.
Men ännu är vi långt efter många andra länder i
Europa. Kommunen har installerat en solvärmeanläggning på Siljansvallen. 144 småhusägare
har sökt solvärmebidrag sedan det infördes.
Solfångare producerar värme och solceller producerar elenergi. Det pågår en stor utveckling av
solel, även bland villaägare. Nu får man betalt för
överskottselen man matar ut på nätet.

Vindkraftverk på Högberget
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Det pågår en utredning om en gemensam biogasanläggning för flera kommuner. Biogasen är tänkt
att uppgraderas till drivmedel för fordon.

Energi- och klimatplan 2012-2020

Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
E. Andelen förnybar energi som kommunen använder ökar från 46 % år 2009 till 60 % år 2014 och
70 % till år 2020 (se sidan 15).
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
E1. Verka för att hushållen och företagen väljer elenergi från
förnybara källor.
E2. Verka för förtätning/utbyggnad av fjärrvärmenätet.
E3. Verka för utbyggnad av lokala samverkande biobränslebaserade närvärmesystem.
E4. Underlätta utbyggnad av små vindkraftverk i översiktsplan, detaljplaner, bygglov etc. enligt Vindkraftspolicyn.
E5. Verka för utbyggnad av solenergianläggningar i detaljplanering, bygglovshantering, energirådgivning etc.

Mäts m.hj.av
Andel inköpt
Dala Kraft
Antal
anslutna
Antal närvärmesystem
Antal vindkraftverk
Antal

Utförs av
Energi/klimatrådgivare
Dala Energi
Energi/klimatrådgivare
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad

Senast
2014
2017
2020
2014
2014

Hela kommunens
övergripande visionsmål
för andelen förnybar energi:
år 2020 70 %
år 2030 80 %
år 2040 90 %
år 2050 100 %

Mål för kommunen som organisation
F. Andelen använd förnybar energi för byggnader ökar i kommunen från 61 % år 2009 till 70 % år
2014 och 100 % till år 2020 (se bilaga 7).
Hur målet ska uppnås - Åtgärder
F1. Verka för att en kommungemensam biogasanläggning
byggs.
F2. Utreda möjligheterna att köpa elenergi från förnybara
källor (eller andelar i vindkraftverk).
F3. Fasa ut eldningsolja som spetslast för att upphöra helt till
år 2020*.
F4. Möjligheterna att värma kommunens byggnader med bio
bränsle skall beaktas, tex anslutning till fjärrvärmenätet
eller närvärmeanläggningar.
F5. Minst 5 solvärme- och minst 2 solels-anläggningar
installeras på kommunens egna fastigheter.

Mäts m.hj.av Utförs av
Antal
Dala Vatten
Avfall
Utredning
Upphandlings
ansvariga
ÅrsredovisKommunledning
ning/styrelsen
Antal
Leks.bostäder
fastigh.ansv
Antal

Senast
2020
2014
2020
2014

Leks.bostäder 2017
fastigh.ansv

* Olja får endast användas som nödbränsle vid driftsstörningar
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Hushålla med resurser
Leksandsborna gav år 2010 upphov till totalt
8 133 ton avfall per år vilket motsvarar 539 kg
avfall per invånare och år (ökande trend från
530 kg 2009). Detta borde minska till 300 kg per
invånare och år.
Grovsopor sorteras av kommunens invånare
på Limhagens återvinningsstation. Information
till kommunens invånare om sortering av avfall
ges genom det årliga utskicket av ”Miljöalmanackan”. Under senare år har avfallssorteringen
förbättrats och andelen avfall som återanvänds eller återvinns ökar. Dock ökar den totala mängden
avfall kontinuerligt. Läs mer på www.dalavattenavfall.se
Idag fraktas de brännbara hushållsavfallen från
Leksand med lastbilar till Borlänge där det blir
fjärrvärme och el. Det komposterbara avfallet
fraktas till Borlänge, Fågelmyra, där det komposteras till jord. Material som återvinns fraktas till
respektive återvinningsföretag utanför kommunen. Artiklar som kan återanvändas kan lämnas in
till Ta Till Vara, secondhandbutiker och loppisar,
vilket har blivit allmer populärt.

Vegetarisk och hälsosam måltid

Idag äter vi svenskar för mycket kött. Konsumtionen är varken hälsosam eller miljömässigt hållbar. Köttprodukter i olika former kräver mycket
mer energi än vegetabilier samtidigt som köttproduktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser.
En viktig orsak till detta är att det kött som vi
konsumerar ofta produceras med hjälp av importerat foder. Vid produktion av ekologiska livsmedel används inga miljögifter eller konstgödsel
och generellt går mindre mängder energi åt än
för konventionella livsmedel (mer om ekologiskt
jordbruk finns att läsa om i miljöplanen).
Som organisation kan kommunen själva påverka
miljön och energiförbrukning i upphandlingen
av utrustningar, produkter, artiklar och tjänster.
År 2011 antog Leksands kommunfullmäktige
en miljöpolicy för kommunen som organisation.
Miljöpolicyn har som mål att uppmärksamma
förvaltningar och dess personal att spara energi
och bli mer medvetna om miljön.

Ta Till Vara

För att producera mat går stora mängder energi åt. I förskolor och skolor går mycket mat
till spillo både vid själva tillagningen och vid
serveringen. Barnen, som är uppmärksamma och
snabba att lära, kan lätt bli mer medvetna om
svinnet om det synliggörs genom att exempelvis
dagligen skriva upp mängden kastad mat. Genom
barnen når man även famijerna och matvanorna
hemma. Mycket mat kastas när ”bäst före” datum
har passerat trots att det endast är en rekommendation.
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Leksands Miljöpolicy, se bilaga 8
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
G. Minska mängden avfall från 530 kg/invånare år 2009 till 300 kg/invånare år 2020.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
G1. Uppmuntra invånare att återvinna material genom
kampanjer.
G2. Effektivare sopsortering på evenemang och campingplatser.
G3. Främja återanvändning exempelvis genom att undersöka
möjligheten att placera en container på ÅV-centralen för
”Ta till vara”.
G4. Verka för resurshushållande, det vill säga att välja god
kvalitet, bytesmarknader, laga och reparera etc.

Mäts m.hj.av Utförs av
Antal kamSamhällspanjer
byggnad, Dala
Vatten Avfall
Checklista
Dala Vatten
Avfall
Antal
Dala Vatten
Avfall
Uppskattning

Senast
2014

2017
2014

Butiker, fören- 2014
ingar, energi/
klimatrådgivare

Mål för kommunen som organisation
H. Hushålla med resurser när det gäller både inköp och avfallshantering enligt miljöpolicyn
(se bilaga 8).
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
H1. Utarbeta ett system för att mäta i vilken utsträckning
miljökrav
ökar vidavupphandling.
Sortering
för återvinning
wellpapp

H2. Utarbeta en inköpspolicy som i största möjliga mån tar
hänsyn till miljöpåverkan, livscykelkostnad (LCC) och
energiförbrukning vad gäller:
- upphandling av varor och tjänster*
- upphandling av ekologiska livsmedel, efter säsong och
med minsta möjliga påverkan på miljö, klimat och natur.
H3. Kranvatten används istället för flaskvatten vid kommunala sammankomster/evenemang.
H4. Införa fullständig sortering av alla avfallsfraktioner på
alla arbetsplatser.
H5. Minska mängden mat som kastas i skolor genom att
informera och göra eleverna delaktiga.
H6. Införa minst en vegetarisk dag per vecka i skolmatsalar.

H7. Kommunens utbytta möbler och utrustningar återanvänds
i möjligaste mån.
H8. Minska förbrukningen av kopieringspapper

Mäts m.hj av Utförs av
Senast
Antal
Upphandlings- 2012
ansvarig
Checklista

Upphandlings- 2017
ansvarig

Checklista

Mäta kg

Kommunledningen
Kommunledningen
Skolköken

2014

Antal

Skolköken

2014

Uppskattning

Kommunstyrelsen
Kommunledningen

2014

Antal

Mängd

2014
2014

2014

* Upphandling av utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, enligt Energimyndighetens förordning.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Öka kunskapen
Vår påverkan på miljön är ytterst beroende av
den livsstil och den konsumtion av varor och
energi som vi som enskilda personer väljer. Både
hemma, på arbetssplatser och under vår fritid kan
vi påverka detta genom att använda vår kunskap
om hur vårt agerande påverkar miljön och hur vi
kan tänka för att göra miljöriktiga val. Vi hjälper
varandra genom att i diskussioner och dialoger
reflektera över vårt sätt att leva.
Genom kommunens energi- och klimatrådgivning
kan privatpersoner, företag och organisationer
få råd om hur de kan effektivisera sin energianvändning och minska klimatpåverkan. Intresset
för rådgivningen har de senaste åren ökat vilket
kan bero på vetskapen om att tjänsten finns samt
stigande elpriser och en ökad miljömedvetenhet. Men medvetenheten behöver öka ännu mer
och bli till handling. Enligt en undersökning som
Energimyndigheten har gjort har niondeklassare idag bristfälliga kunskaper om energi och
klimat. Färre än hälften kan till exempel ange en
icke förnybar energikälla. Många har också vaga
begrepp om vad som påverkar växthuseffekten.
Flertalet elever tycker att energi och klimat är
viktiga frågor och de vill lära sig mer. Undervisningen om energi och klimat skulle kunna prioriteras mer och med relativt enkla medel kan läran
om energieffektivitet införas även i förskolan.

digt som beslutsfattarna i egenskap av beställare
har insikt i upphandling- och inköpsförfarandet.
För att miljöarbetet inte ska ”falla mellan stolarna” på de olika arbetsplatserna kan en enkel
åtgärd vara att utse en miljö/energiansvarig som
bevakar översynen och föreslår exempelvis en
utbildning för personalen om brister upptäcks.

Studiebesök i vindkrafts- och solcellspark

Leksand är sedan 2012 med och bygger upp ett
nytt länsövergripande inrapporterings- och uppföljningssystem för kommunorganisationens
energianvändning – Dala Energiwebb. Alla kommuner kan rapportera in till en databas och se
varandras resultat och därmed jämföra sig, vilket
är unikt i Sverige. Detta är en del av Dalarnas arbete med ”Pilotlän för grön utveckling”. Systemet ska visa på ett enkelt och tydligt sätt hur kommunen utvecklar sitt energianvändande under tid
och i relation till andra kommuner. Om en kommun använder mycket mindre energi än en annan
i samma verksamhet, till exempel skolor, kan vi
peppa varandra till energieffektiviseringsåtgärder.
Systemet är under uppbyggnad ännu, men det
kommer att bli ett mycket viktigt och användbart
redskap för kommunen att öka kunskapen.

Utbildning i användning av värmekamera

Vid inköp och upphandling i kommunens alla
verksamheter läggs grunden för kommunens
miljöarbete. För att kunna ställa miljökrav på
vid upphandling och inköp krävs kompetens och
utbildning hos kommunens tjänstemännen samti-
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
I. Ökad kunskap om energi- och klimatfrågor hos allmänheten. (Icke mätbart)
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
I1. Årlig informationskampanj/mässa om klimat, byggande,
transporter etc. för allmänheten.
I2. Verka för att företag och industrier minskar klimatpåverkan genom rådgivning och information.
I3. Verka för att hyresgäster blir medvetna om el- och varmvattenförbrukning.
I4. Verka för att barn och ungdomar blir mer medvetna om
energi- och klimatfrågor.

Mäts m.hj.av Utförs av
Antal
Energi/klimatrådgivare
Antal konEnergi/klimattakter
rådgivare
Enkät/ Antal Leks.bostäder
kampanjer
Enkät/ Antal Lärare och
kampanjer
Energi/klimatrådgivare

Senast
2014
2014
2014
2014

Mål för kommunen som organisation
J. Ökad kunskap om energi- och klimatfrågor hos kommunens anställda och beslutsfattare. (Icke mätbart)
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
J1. Energiutbildning för all personal och alla politiker.
J2. Ett nätverk bildas med en miljöansvarig på varje arbetsplats som bevakar bland annat energi- och klimatfrågor.
J3. Fortsatt arbete med projekt Dala Energiwebb.

Mäts m.hj.av
Antalet deltagare
Antal miljöansvariga
Inrapporteringar
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Utförs av
Energi/klimatrådgivare
Energi/klimatrådgivare
Energi/klimatrådgivare

Senast
2020
2017
2014
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Vad kan du som leksandsbo göra för att begränsa klimatpåverkan

Vad kan du som
leksandsbo göra för att
begränsa klimatpåverkan
•
•
•
•
•
•
•

Promenera och cykla mer.
Välj tåg och buss istället för bil och flyg.
Samåk mer.
Använd motorvärmare på vintern.
Lär dig köra bil bränslesnålt.
Ha rätt tryck i bildäcken.
Välj en miljöklassad bil, gärna med förnybara
drivmedel och inte större bil än nödvändigt.
• Håll möten via telefon eller internet.

Belysning och elektronik
Köp elenergi från förnybara källor.
Byt till energieffektiv belysning.
Köp alltid energieffektiva apparater.
Ha ljus- eller rörelsesensorer på utebelysning.
Stäng av apparater helt när de inte används.
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• Byt till snålspolande och energibesparande
duschmunstycken och vattenkranar.
• Duscha inte så länge.

Uppvärmning

Resor

•
•
•
•
•

Badrum

• Byt från el- och oljeuppvärmning till fjärrvärme, modern vedeldning, pelletseldning,
solvärme eller värmepumpar.
• Se över husets isolering, täta dörrar och
fönster.
• Byt till energibesparande fönster.
• Sänk innertemperaturen (en grad spar 5 %
värme) och ha lägre temperatur i sovrummet
(du sover bättre).
• När du ska vädra gör det snabbt med tvärdrag.
• Sänk värmen när du reser bort.

Kök och tvätt
• Koka med lock och minimera vattenmängden.
• Koka vatten i vattenkokare (om du inte har
induktionshäll).
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Vad kan du som leksandsbo göra för att begränsa klimatpåverkan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utnyttja eftervärmen för att laga färdigt maten.
Håll rätt temperatur i kyl och frys.
Stäng av fläkten när den inte används.
Fyll diksmaskinen maximalt.
Avfrosta frysen regelbundet.
Tina fryst mat i kylen.
Använd nya energisnåla vitvaror.
Tvätta med full tvättmaskin.
Utnyttja maskinens eventuella sparprogram.
Tvätta i lägre temperatur om möjligt.
Lufttorka tvätten.

Mat
•
•
•
•
•

Släng inte mat
Välj ekologiska livsmedel.
Köp lokalproducerad mat.
Ät mindre mängd kött.
Byt ut minst en måltid i veckan mot
vegetariskt.
• Välj mat efter säsong.
• Drick kranvatten istället för flaskvatten.

Konsumtion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsumera färre varor.
Välj miljömärkta/lågenergimärkta produkter.
Handla lokalt och nyttja lokala tjänster.
Välj produkter av god kvalitet och som har
transporterats mest miljöeffektivt.
Använd miljövänlig bensin till gräsklipparen
eller välj en hand- eller eldriven gräsklippare.
Handla secondhand och lämna in uttjänta saker
dit.
Kompostera hemma om det är möjligt.
Sortera din sopor och lämna till återvinning.
Lappa, laga, byt och låna saker och kläder.

Välj lågenergilampor

Energi- och klimatplan 2012-2020
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Ordlista

Ordlista och liten energiskola
Atmosfär - Ett lager av gaser som omger jorden.
Främst kväve och syre.
Biobränsle - Förnybara bränslen som är producerade av levande organismer.
Biogas - Gasformigt biobränsle som bildas vid
nedbrytning av organiskt material.
Biomassa - Materia från levande organismer, ex
ved.
Certifiering - Intyg från vederbörande myndighet
som bestyrker verksamhetens riktighet.

las till koldioxid, syrgas, vattenånga och kvävgas.
Kretslopp - Ämnen och varor cirkluerar i miljön.
LCC - Livscykelkostnadsanalys. En form av
ekonomisk analys där samtliga kostnader och
intäkter över en livslängd för ett system eller en
produkt sammanställs.
Ledlampor- Lysdiodlampa med lång hållbarhet,
låg energiförbrukning och utan kvicksilver.
Ljusavkännare - Tänder lyset automatiskt när det
blir mörkt.
Miljöpolicy - En grundprincip hur miljöfrågor
ska hanteras i en organisation.

Deponi - En plats där avfall som ej kan brännas
eller återvinnas dumpas.

Passivhus - Hus som är så välisolerat att det inte
behöver ett vanligt uppvärmningssystem utan
värms passivt av bland annat människorna i
huset.

Ecodriving - Att köra bil bränslesnålt.

Permafrost - Vattnet i marken är fruset året runt.

Energideklaration - En byggnads energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras.

Rötning - Syrefri biologisk nedbrytning av organsikt material.

Fossila bränslen - Olika energikällor i form av
kolväten, ex. gas, olja och kol.
Förnyelsebar energi - Energikällor som hela tiden
förnyar sig, ex. vind- och vattenenergi.
Grön el - El som produceras av förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, solenergi och
biobränslen.
Koldioxid - En färg- och luktlös gas som är biologiskt mycket viktig och som spelar stor roll för
jordens klimat.
Kollektivtrafik - Organiserade tillgängliga transporter för allmänheten som går regelbundet.
Konvention - Överenskommelse
Konvertering - Här: att byta värmesystem i bostaden.

Secondhandbutik - Butik som säljer begagnade
artiklar.
Spetslast - Den extra energi som behövs när det
är som kallast.
Stadsnät - Bredbandsnät som är geografiskt begränsade och då ofta till en kommun.
Växthusgas - Gaser som fångar upp det mesta
av värmestrålningen från jordytan innan den har
hunnit ut i rymden.
Liten energiskola:
1 kWh (en kilowattimme) - Den energimängd
som förbrukas under en timme vid effekten 1000
watt.
1 MWh = 1000 kWh
1 GWh = 1000 MWh
1 TWh = 1000 GWh
k= kilo M=mega G=giga T=tera W=watt
h=timme

Katalysator - En kemisk process i bilmotorer där
kolmonoxid, kolväten och kväveoxider omvand-
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