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Forshaga kommun

Forshaga är en barnkommun i Värmland. Här bor ungefär 11 500 personer och barnen och

de ungå sätts i fokus. Forshagas [äge, med närhet titt både stad och landsbygd, goda

bussförbindetser och endast 15 minuters bitresa til,t ftyget, passar såväl privatpersoner
som företag. Här finns barnvänliga vittaområden i orterna Deje och Forshaga, men även
goda boendemöjtigheter på l,andsbygden. Genom kommunen rlnner Ktarätven och utefter
äess strand töper riksväg 62. De ftesta som bor i kommunen får sin utkomst inom
kommungränserna, men arbetspendtingen är viktig och omfattande.

Näringstivet prägtas av småföretagsamhet och här finns cirka 400 företag, däribtand ett
ftertat inom handetn vitken erbjuder invånare och besökare persontig service under
shoppingturen.

När det gätter fritid är Forshaga stott över sin spjutspets - det exklusiva laxfisket i
Ktarätven och Ktarätvsbanan, den nio mit tånga aktivitetsteden tar dig upp i de
värmländska landskapen från Karlstad i söder tit[ Hagfors i norr och däremetlan genom

heta Forshaga kommun. I kommunen finns ett rikt idrottsengagemang och ftera fina
idrottshattar.

Forshaga kommun har en total yta av 397 kmZ.

Kommunen har som organisation ca 850 (är 2007) årsanstältda varav 92 % kvinnor.
Fördetningen förvattningsvis är 43% socialnämnden, 37%Barn- och utbitdningsnämnden,
knappt 20% kommunstyrelsens verksamheter och mindre än 1% mitjö- och byggnämnden.

Denna ktimat- och energistrategi ersätter kommunens tidigare energiplan daterad 1985.

Den hör planen har tagits fram med stöd frön
Intelligent Energy Europö. Författarna till planen

bör det fulla ansvaret för innehöllet Slutsotser
och ösikter i planen delas inte nödvöndigtvis av
den Eu ropei ska kommi ssi onen. Eu ropei ska

kommissionen ansvarar inte för hur innehållet i
dokumentet kon komma att anvöndas.

Bildtext framsida:
Älvrummet i Forshoga anvön'
der pellets och solvörme
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Forshaga kommun

KLIMAT. OCH ENERGISTRATEGI FOR FORSHAG A 2OO9.2O2O

Vision

Forshaga kommun, ett håttbart samhälte, för barnens framtid.

övergriparrde måt 2020

Utstäppen från användningen av fossila bränsten inom Forshaga kommun som geografiskt

område(räknat som koldioxidekvivalenter) skatt 2020 vara minst 40 procent lägre än utstäppen

år 1990 (3,1 ton/invånare). Utstäppen av kotdioxidekvivatenter per invånare uppgår då titt
högst 1,9 ton kotdioxid/invånare inom Forshaga kommun.

Kommunens verksamhet ska vara ktimatneutrat 2030.

Delmål 2OO9-2O15

1. Utstäppen från användningen av fossita bränsten inom Forshaga kommuns verksamhet
(exktusive botagen och räknat som kotdioxid)skatt 2015 vara minst 75 procent lägre än

utstäppen är 2007 (1847 ton).

2. Ar 2012 skatt ingen av de kommunata fastigheterna (inklusive det kommunata

fastighetsbotaget) ha en uppvärmning (inktusive tappvarmvatten) som baseras på fossila

bränslen.

3. Den totata värme- och varmvattenförbrukningen hos den kommunata verksamheten (inklusive

det kommunata fastighetsbotaget) ska i förhåttande tittförbrukningen år 2007 minska med 10

procent titt år 201 5.

4. Den totala etförbrukningen hos den kommunata verksamheten (inklusive det kommunala

fastighetsbotaget) ska i förhåttande titt förbrukningen är 2007 minska med 20 procent titl år
201 5.

5. Den e[ som förbrukas i kommunkoncernen ska 2012 komma från förnyetsebara kättor.

6. 4r2015 skatt minst 75 % av personbitarna i kommunens organisation vara s.k. Mitjöbitarentigt
Vägverkets definition.

Bakgrund

Lokata mitjömåt är ett sätt att fokusera på hur vi som bor och verkar i kommunen vitl att kommunen
ska utvecktas kort- och tångsiktigt mot håttbarhet. Som stöd för de lokata mitjömåten kan användas
de 16 nationetta mitjökvatitetsmåten och de regionala mi[ömå[en.
De tokata mitjömåten på energiområdet har tagits fram i en arbetsgrupp faststättd av
kommunstyretsens arbetsutskott.

EU har antaeit ett tånesiktiet ktimatmåt som anger att jordens medeltemperatur får öka högst två
grader över förindustrie[[ nivå. För att ktara tvågradersmåtet behöver industritänderna minska sina
utstäpp av kotdioxid med 30-40 % titt år 2020 och 75-90 % titt år 2050 jämfört med utstäppen 1990.

Det nationetta mitiökvatitetsmåtet som mest rör energiområdet är Begränsad ktimatpåverkan.
Mitjömåtet beskrivs en[igt riksdagsbestut som:

Halten av vöxthusgaser i atmosfören skall i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatföriindringar stabiliseras på en nivå som innebör att mönniskans påverkon
pklimatsystemet inte blir farlig. lvlålet skall uppnös pö ett sådant sött och i en södon takt att
den biologiska mångfalden bevaros, Iivsmedelsproduktionen sökerstrills och andra mål för
hållbar utveckling inte öventyras. Sverige har tillsammans med andra lönder ett ansvar för att
det globala målet kan uppnås.
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Det finns även andra nationelta mitjökvatitetsmål som påverkas i positiv riktning då
energianvändningen minskar och andeten biobränsten för energiproduktion ökar, under
förutsättning att detta sker med modern teknik. Dessa är Bara naturlig försurning, Frisk luft, lngen
övergödning och God bebyggd miljö.

Nationettt detmåt, 2008-2012. Utstäpp av växthuseaser
De svenska utsläppen av växthusgaser skatl som ett medetvärde för perioden 2008-20'12 vara minst 4
procent lägre än utstäppen år 1990. Utstäppen skatt räknas som kotdioxidekvivatenter och omfatta
de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotkoltet och IPCC:s definitioner. Detmåtet skatt uppnås utan
kompensation för upptag i kolsänkor etter med ftexibta mekanismer.

Reeionata mitiömå[ för Värmlands [än

1. Minskade utstäpp av kotdioxid

, Utstäppen av koldioxid ska år 2010 inte överstiga 1 500 kton, och därmed vara 12 % tägre än

är 1990.

2. Minskade utstäpp av växthusgaser

Utstäppen av växthusgaserna kotdioxid, metan och [ustgas ska år 2010 inte överstiga 1 900

kton, och därmed vara 11 % tägre än år 1990.

3. Minskade utstäpp av kotdioxid per invånare

Utstäppet av kotdioxid ska år 2010 inte överstiga 5,5 ton per invånare, och därmed vara 8 %

lägre än år 1990.

4. Minskade utstäpp av växthusgaser per invånare

Utstäppen av växthusgaserna kotdioxid, metan och lustgas ska, mätt som kotdioxidekvivatenter,

år 2010 inte överstiga7,0 ton per invånare, och därmed varaT % tägre än år
1990.

Uppföljning

Strategins måtsättningar kommer att fötjas upp i samband med mitjöboktut. De nyckettal som då
kommer att redovisas återfinns i tabett nedan. Dessutom har den arbetsgrupp som tittsätts för
genomförandet av ktimat- och energistrategin i uppdrag att revidera åtgärdsptanen efterhand som
ny fakta, kunskap och teknik erhåtts.
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För kommunen som geografiskt För kommunen som organisation
område

För varje kommunaI fas-
tighet:

Energianvändningfördetatpå Summatokatyta(m2)
sektorer (%)

Använd et (kW/m2)

Kotdioxidutstäpp fördetat på
Sektorer (ton)

Summa e[ respektive bränsle (fördetat på Använt bränsle (kWh/m2)
exempetvis etdningsolja, fjärrvärme, pet- (fördelat på exempelvis
lets, bensin, diesel, E85 etc) (kWh) etdningsotja, petlets etc)

Fjärrvärme, andel förnybar en-
ergi (%)

Kostnad för el, bränsle och fjärrvärme
(kr)

Använd fjärrvärme (kWh/m2)

Energianvändning för person -transporter
(kWh / årsarbetare)

Summa CO2 titt fötjd av energian-
vändning (ton)

Ätgärdsptan finns i Bilaga 1
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ENERGI, TRANSPORTER OCH KLIMAI

Uppföljning av tidigare målformuleringar och kopplingar tilt övrig planering

Sedan tidigare finns för Forshaga kommun en energiplan från 1985. Handtingsprogrammet i detta harinte
hett genomförts. Exempetvis har kommunens tokater inte genomgått ptanerade och önskvärda

effektiviseringar och konverteringar från fossit otja. Några uppfötjningsbara må[ fanns ej i ptanen. Andra

viktiga insatser har gjorts istättet inom bidragsformer och energirådgivning samt ett vät utbyggt gång- och

cyketnät. I dokumentet Agenda 21 Dör alla har en chans att delta (1996) fanns målformuteringar inom

energi, Målen gättde utstäpp vid vedetdning, produktion av energi från fossita bränsten och minskning av

kommunens egen energiförbrukning. Dokumentet har tegat titt grund för nya målsättningar i arbetet med

en ny ktimat- och energistrategi för Forshaga kommun.

Parattettt med ktimat- och energistrategins framtagande sker kommunövergripande Översiktsptanering

(öP) och även ptanering utifrån andra miljömåt. Oe ptaner som främst har koppting titt ktimat och energi

är avfattsptan och naturvårdsptan. En mitjöstrategi är också under framtagande och kommer att vara en

sammanfattning av attt mitjömåtsarbete. Naturvårdsplanen saknar må[ med koppting tit[ energi.

I översiktsptaneringen har kommunens viljeinri ktning faststagits till :

1. Minska energianvändningen genom effektivisering och hushåttning

2. Verka för en säker energiförsörjning både vad det gätter produktion och distribution

3. Undvika direktverkande etuppvärmning vid nybyggnation och renovering

4. Fortsätta den kommunata energirådgivningen

5. öka anstutning titt fjärrvärme
6. Utöka konvertering titl fastbränste

7. lnföra atternativa uppvärmningssystem i offenttiga lokater

8. Verka för att at[ otjeuppvärmninq i kommunens egna fastigheter upphör

9. Verka för en miljöanpassad uppvärmning i bostäderna.

Bakgrund och uppdrag

Energifrågan är av stor betydetse för kommunen. Dets innebär användningen av energi stora kostnader för
kommunen, i Forshagas fatt köptes energi för ca 18 mitjoner under 2007, dets är energianvändningen tätt
kopptad titt ktimatfrågan, vitken atta, även kommunen måste ta ett stort ansvar för att lösa. Detta

innebär att kommunens ambitioner inom energiområdet bör vara höga och att ett strategiskt arbete

krävs. Dels för att anpassa den egna verksamhetens lokaler och transporter titl så energisnåta och lite
ktimatpåverkande som möjtigt, men också för att undertätta för invånarna ett leva ett energisnått tlv.

En håttbar energianvändning kännetecknas bt.a. av fötjande:
0 Vat av energisnåt teknik och effektivisering av befinttig teknik och lokater

0 Fossita bränsten för uppvärmning ersätts av förnyetsebara

0 Minimerade fordonskitometrar med fossitdrivna fordon samt minimerad bränsteförbrukning

0 Regetbundenuppfötjningavenergianvändningen.

0 Et ska komma från förnyelsebara råvaror som vatten, vind, sot och biobränste.

0 Ktimatneutral livsmedelskonsumtion

EtJ hor antagit ett tångsiktigt klimatmril som anger att jordens medettemperatur får öka högst två grader

över förindustriett nivå. För att ktara tvågradersmåtet behöver industritänderna minska sina utstäpp av

kotdioxid med 30-40 % titt år 2020 och 75-90% titt år 2050 jämfört med utsläppen 1990.
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Det nofionello miljömålet Begränsad klimatpåverkon innebär att Sverige ska minska sina
klimatpåverkande utstäpp med 4 % t.o.m. 2008-2012jämfört med 1990. Det finns även andra nationetla
kvatitetsmitjömå[ som påverkas i positiv riktning då energianvändningen minskar och andeten biobränsten
för energiproduktion ökar, under förutsättning att detta sker med modern teknik. Dessa är Bara naturlig
försurning, Frisk luft, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.

Entigt det regionala målet ska utstäppen av kotdioxid år 2010 inte överstiga 1 500 kton, och därmed vara
12 % lägre än år 1990. I Värmtand har också vissa parter skrivit på ett ktimatupprop med vitjan att
Värmtand ska arbeta för att vara ktimatneutralt 2030. Det betyder att man ska vara oberoende av fossita

) bränsten för uppvärmning, värmeanvändning inom industrin, service och transporter. Och den el som
används i Värmtand ska vara förnybar i första hand.

Uppdraget att ta fram ett förslag titt ktimat- och energiptan för Forshaga kommuns egen verksamhet
[ämnades titt mitjö- och byggförvaltningen av kommunstyretsens arbetsutskott 2007-06-11 . För att

( uppfytta kravet på att kommunen ska ha en energiplan så omfattar stuttig strategi också en redogöretse
för energitittförsetn i kommunen som geografiskt område. Mitjö- och byggförvattningen har tagit fram
strategin i en arbetsgrupp bestående av representanter från Kommunteknik, energirådgivningen samt
Forshaga kommuns botag. Strategin har dessutom tagits fram med stöd från lnte[ligent Energy Europå, i

ett gemensamt projekt i Värmtands kommuner, Ktimatptaner för Värmland.

Titlförsel

Elproduktion

Vattenkraftproduktion ägd av Fortum AB finns i Dejefors (byggdes '1906120 MW och i Forshaga (byggdes
1916) 6,6 MW.

Fjärrvärme
Fjärrvärmen ägs av Forshaga Energi AB som är hetägt av Forshaga kommun. Energbotaget har två
driftsenheter, en i vardera Forshaga och Deje. Panncentraten i Forshaga har en brikettetdad panna på 2,5
MW, en pettetseldad panna om 3,0 MW samt 2 oljepannor om 1,8 MW vardera. Under 2006 byttes
etdningsoljan ut mot petlets och i därefter ska att produktion vara biobränslebaserad, och produktionen
beräknas tit[ ca 23 000 MWh/år (teveransen är ca 19 000 MWh). Panncentraten i Deje har en brikettetdad
panna på 1,5 MW samt två otjepannor för på 2,5 respektive 1,8 MW. Under 2005 var 77 Yo av produktionen
biobränstebaserad.

I dagstäget är det inte möjtigt att erbjuda inkoppting av fjärrvärme titt enskitda vittor etter andra
abonnenter annat än i enstaka fatt, eftersom produktionen inte räcker titt.
Under 2007 /8 har marknadsptaner för utbyggnad av fjärrvärmen i Forshaga och Deje tagits fram. Mest
intressant är utveckting av tre områden centratt i Forshaga och två i Deje. För att minska
bränstekostnaden och fasa ut otjeetdningen bör också en om/nybyggnad för ftisetdning genomföras.
Förfrågan har gått ut titt fastighetsägare i ovanstående områden, av tittfrågade önskar cal0% att ansluta
sig titt fjärrvärmen.

Spi[[värme
lngen spittvärme av mängd uppkommer och nyttjas i kommunen.

Solenergi och vindkraft
Bidrag titl sotvärmeinstatlationer har, under den tid det funnits bidrag, beviljats titt 32 ärenden med ett
betopp om 19 krlinvånare vilket motsvarar medelvärdet i tänet i övrigt.
Det saknas vindkraft i kommunen. lnga riksintresseområden för vindkraft finns. Entigt Länsstyretsens
rapport 2006:15 (Ptaneringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsantäggningar) finns dock ett 8 kvkm
stort område i norra kommundelen som skutte vara möjtigt för vindkraftutvinning i kommersiett skata.
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Kom m u nförvaltni ngarnas tota la energiförbrukni ng och kli matpåverkan

Nedan finns en sammanstättning av kommunens energiförbrukning fördetad på otika energistag.
Energisammanstättningen omfattar enbart kommunens egen verksamhet. Totatt köpte kommunen
energi för ca 18 miljoner 2007 (exktusive de kommunata botagen).

Hur energianvändningen fördelar sig procentuellt framgår av fötjande cirketdiagram, där man tydtigt
kan uttäsa att det är uppvärmningen som står för kommunens stora energiåtgång. Om man
omvandlar energiåtgången titt kotdioxid framgår dock att transporterna ger en betydetsefutl del av
utstäppen.

Ktimat- och (övrig) mitjöpåverkan har beaktats i va[ av mat i kommunens nya års-matsedetför
skolköken.

Lokaler

Forshaga kommun äger och förhyr sammanlagt 77 579 m2 lokatyta (2007). Titt driften av denna åtgict<
(200716 843 MWh fjärrvärme, 10 368 MWh et och användes drygt 153 m3 etdningsotja. För förskotor
åtgår totatt (både uppvärmning och et) i genomsnitt 201 kWh/m2 tokatyta. Motsvarande för skolor är
220 kwh och förvård- och omsorgstokater 196 kWh. Variationen på energiåtgången ärstorfrämst
inom förskotelokaterna, främst beroende på att lokalerna är så varierande byggda. Lokalernas
energiförbrukning per kvadratmeter lokalyta beskrivs i diagram på denna och nästa sida.

Styr- och regterteknik har komptetterats och intrimmats under de senaste åren vitket fått god effekt.
På nya LärCentra har inga speciella krav stätlts förutom nybyggnadsregter som innebär max 120
kWh/m2 (uppvärmning). Betysningen är dock energieffektiv. Energidektarationer för atla lokaler över
1 000 m2 ska vara utförda senast 31 december 2008. Energidektarationer ej utförda på kommunens
fastigheter.

Totalt

ttwh
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Text vönster diagram: Kommunens förvaltningars energianvöndning fördelad på olika energislag
Text höger diagram: Kommunens förvaltningars koldioxidutslöpp i ton utifrån energianvöndningen (baserat pö att ca 3 %

av fjörrvörmen ör fossilbrönslebaserad och att elen röknas som Nordisk elmix) Båda diagrammen göller ör 2007.
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Det finns 8-9 fastigheter som är otjeuppvärmda varav Skivedsskolan, Otsätersskolan, Activum och
Brandsstationen i Deje är de som förbrukar mest olja. Kommunstyretsens AU har i bestut (2007-10-
01-02 9254) bestämt att successivt genomföra investeringar för att senast 2012 fasa ut
användningen av fossil otja för uppvärmning av kommunens lokater titt förmån för biobränsle.

m Uppv. MJh/nP

r E kwh/ne

E Uppv. kwh/ne

r E ld/Vh/ne

Ftertatet förskolor är etuppvärmda även stora lokater som Maskrosen och Stacken.
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Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande av avtoppsvatten innebär stor
energiåtgång för kommunen, i dagsläget ca 16To av etanvändningen. Kommunen har ansvar för
attmånnä vatten- och avtoppsantäggningar i Forshaga och Mötnbacka. Övriga tätbebyggetser förses
med vatten från dessa antäggningar förutom Otsäter som får vatten från Hagfors/Munkfors.
För driften av vatten- och avtoppsreningsverk åtgår t 313 MWh et (2007). Vattenverket i Forshaga

uppvärms med pettetspanna.

För driften i tedningsnäten (pump- och tryckstegringsantäggningar) åtgår ca 380 MWh et (2007).

Dricksvattenverken ar moderna och i gott skick, energimässigt tigger de vät tltt med nya
pumputrustningar. Ozonbehandtingen är elintensiv men tack vare nya pumpar, återvinning av energi
från ozonbehandtingen etc kommer vattenverkets energiförbrukning totatt sett inte att bti högre.
I avtoppsreningsverken har också översyn över pumpantäggningar skett på senare tid. Borttagande
av stamawattningen har minskat energiåtgången. I Deje avtoppsreningsverk rötas stammet och

energi titt byggnaden erhåtts från biogasen, viss mängd gas facklas dock bort.
Pumpstationerna samt råvattenstationen har försetts med nya pumpar under senare tid.

Fritidsanläggningar

Kommunen ansvarar för ettjusbanor/skidspår och betysning vid dessa, samt för sporthaltar i
anstutning titt skotor. Energiåtgång för dessa ingår i gatubetysning respektive lokater.

I kommunen finns dessutom en ishall som drivs och ägs av Forshaga ldrotts Förening, titl denna
används etenergi titt en mängd av knappt 900 MWhiår.

Gatubelysning

Under 2007 åtgick för gatubetysning som Forshaga kommun ansvarar för ca 1 909 MWh. Kommunen

ansvärar för ca 4 300 sLyckelr [juspurrkl.er. Gatubetysttitrgett är retativt energisnåt. Varje [juspunkt

drar mettan 50 och 80 W. Ca 25 oÅ av ljuskältorna är nya (högtrycksnatrium) och drar mettan 50 och

70 W beroende på stotphöjd. De ätdre kvicksitvertamporna har sänkts titt 80 W. Sommartid stäcks

lamporna hett. Gatubetysningen är skymningsretästyrd och det finns också astrotidur instatlerade.

Kommunens transporter
Ftertalet av kommunens interna transporter sker med leasade fordon. I fordonspooten fanns 2007

114 personfordon varav drygt hätften är leasade och resten ägs av kommunen. 3 fordon är
diestedrivna och 7 är s.k. ftexifuetfordon och kan köras på etanot. Resten är bensindrivna fordon,
Etanol kommer att finnas vid ftera av bensinmackarna from 2009.

Energin för transporter och fordonsarbeten utgör drygt 8 % av kommunens energianvändning-
Mängden bränsten samt antatet mil med egen bit i tjänsten framgår av diagram längre ner på denna
sida.

Redovisning av antatet kitometer resor i kottektiva transportmedel finns inte. Under 2007 restes
med tåg titl en kostnad av ca 126 000 kronor. Om dessa resor gjorts med bil skutte det orsakat
yttertigare 23 ton kotdioxid och ftyg 13 ton (kortare resvägar). Av kommunförvattningarna är det
endast mitjö- och byggförvattningen som har en resepolicy för att förändra resvanorna titl mer
mitjöanpassade. Kommunkontoret köpte 2007 in 5 cyktar för kortare tjänsteresor. Vid upphandting
och teasing har anbud inhämtats på mitjöbitar. lnför ny upphandting som ska börja gätta 1 januari
2009 ska en policy tas om vitken miljöprestanda som ska [easas fortsättningsvis.

I sammanstältningen saknas inhyrda bussar, skotskjutsar, entreprenadmaskiner och [iknande som
kommunen köper in av andra företag men som rättetigen titthör kommunens mitjöbetastning.
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Mitjöpåverkan från detta är möjtigt att påverka vid upphandting av dessa tjänster. En
sammanstätlning är i dagsläget emetlertid svår att göra.

För skotskjutsar har krav, förutom på atkotås, stättts på fordonens åtder och mitjödektaration av
fordon. Krav på att förare har genomgått utbitdning i sparsam körning/Ecodriving samt bränste och
maxima[ drivmedetsförbrukning/km har inte stätlts i upphandling.
Vid Kommuntekniks upphandting av entreprenader och arbetsmaskiner stätts krav på mitjömotor. I

övrigt stälts inga mitjö/energikrav.
Gättande avtal som omfattar både färdtjänst- och patientresor gätter fram t o m 201 1 -06-30. I

gättande trafikavtat finns inga direkta miljökrav förutom ålderskrav på fordonen.

(

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I Bensin L Diesel El Etanol D Diesehistern I Egen bit

Diagramtext: Kommunförvaltningens drivmedels-
anvöndning samt dntalet mil med egen bil åren
2002-2007

\

\

2004 2005 2006 2007

--+ KWh persontrans porter/årsarbetare

Diagramtext: Förbrukad energi för person-
t ranspo rte r I årsarbe tare, kom mu nf örval tni nge n.
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Energiåtgång och ktimatpåverkan i kommunen som hethet

Koldioxid

Entigt SCB:s senaste statistik (2004) var utstäppen av koldioxid per invånare 2 886 kg (se
.---- -9 -ji--\ l- rann.,^- 

-^r-r,-F^-l^ 
,,+-l{^^ a 111 ba f (\1 timt\a;ra År {OOO

clrKetolagram tallglt: 1lg1 Pcl Sludllr, Al ttav vcil ilruLJYolallus ulrtqPv r t tJ n5 !v!,,,rvu,rqre, ^t t..v

stod hushåtten föien mycket större det av utstäppen än 2004 (1 197 kg). Även industrin har minskat

sln andel av kutcliuxiclutstäppen nredan service och transporter ökat sin andcl. Transporter står 2004

för 59 % av utstäppen medan de 1990 hade en andel av 48 %. Detta visar tydtigt hur hushåttens

uppvärmning har gått från otja titl annat under slutet av 90-tatet och fram titl nu.

t iigurer nedan beikrivs också leveransen av fossita bränslen under åren 1990-2004 titt Forshaga som

geJgrafiskt område i kubikmeter och vitket kotdioxidutstäpp detta resutterar i. Kotdioxidutstäppen

[ar minskat med drygt 28 % sedan 1990 och fram titt 2006 beroende av den minskade användningen

av eldningsotja.

Metan

I Forshaga kommun finns en avstutad avfattsdeponi. Denna atstrar årtigen en viss mängd metan som

också äien s.k. växthusgas, dessutomca22 gånger starkare än kotdioxid. Vid mindre avfattsdeponier

beräknas det inte vara mitjömässigt motiverat att samta ihop metangasen och fackta bort den (etter

förvandta den titt bränste) och den bedömningen har gjorts för avfattsdeponin i Deje. Förutom

avtoppsslam har inget organiskt hushåttsavfatt har deponerats de senaste 30-40 åren.

Metangasutstäppen är därmed mycket svåra att beräkna.
Metanutstäpp från kor, våtmarker och tiknande har ej tagits med i undertaget. Medvetenheten om

att exempetvis köttproduktion bidrar titt hög energiåtgång samt metanavgång har dock tagits med i

handtingsplanen för Forshagas ktimatvision.

125

423

234

1 703

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diagramtext: O li e leveranse rna ti ll Forshaga kom
mun som geografiskt område 2001-2006

Diagramtext: Koldioxi dutslöpp i kg I i nvånare
2004 utifrån SCBrs sfotistik över olieleveranser
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Diagramtext: Koldioxidutslöppen som genereras av ol'
jeleveranserna till Forshaga kommun som geografiskt
område.
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Elenergi

Användningen av etenergi i Forshaga kommun minskar svagt. Utvecktingen kan ses i diagram tängst
ner på sidan. Sedan 1990 har industrins andel av etenergianvändningen ökat något, medan
hushåttens minskat något, förhåtlandena är sådana att industrin använder ca23 % av elenergin
(SCB:s energibatanser).

Forshagabostäder AB

Forshagabostäder som är den största fterbostadsfastighetsägaren förbrukade (2006) 8 751 MWh för
sin uppvärmning i 23 fastigheter. Detta innebär en förbrukning av ca 140 kWh/m2. Detta är
normatt för fastigheter där inget speciettt energisparande arbete utförts. I övrigt förbrukades 1,5
MWh et (exkt hushåttsel) samt 6 m3 otja i fastighetsbeståndet. Förvattningsbyggnaden i Deje är den
enda otjeuppvärmda [okaten i fastighetsbeståndet. De senaste 5 åren har kytar, frysar samt
tvättmaskiner bytts ut. Stort behov finns framöver på utbyte av fönster, titläggsisolering,
vindsisotering och åtgärder för att minska etåtgången för betysning. Visst behov finns fortfarande
av översyn och åtgärder inom ventitation. Forshagabostäder har en förvattningsptan (som dock inte
innehåtter några energiåtgärder) för underhått av fastigheterna, dock återstår att utföra s.k.
energidektarationer.

Enskilda

Hushålten i Forshaga kommun har varierande uppvärmningsformer, endast ett titet antaI viItaägare
är anstutna titt fjärrvärme. Under 2002-2006 gavs bidrag titt 59 petletspannor,2T peltetskaminer,
116 pettetsbrännare och 116 vedpannor med ackumulatortank, 20 ackumutatortankar och 9
fjärrvärmeanslutningar. Under 2007 och 2008 har yttertigare 18 fastighetsägare erhåttit bidrag titt
vedpanna och ackumutatortank etter endera av dessa från det s.k. KLIMP-bidraget. Antatet
nyanmätda instatlationer av värmepumpar under perioden 2003-2007 är ca 300, med en ökning de
attra senaste åren. Det finns (entigt sotningsregistret) i början 2009 fötjande
uppvärmningsanordningar i Forshaga kommun:
Oljepannor: 222
Fastbränstepannor: 790
Pettetspannor och petletsbrännare: 358
Braskaminer 1292 (är 2007)
Petletskaminer 42

MWh
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1 00000
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0
Diagramtext: Elenergi till Forshaga som geografiskt
område, levererat till slutlig anvöndare.
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Forshaga kommun

Traflk
I Forshaga fanns under år 2005 504 stycken personbitar registrerade per 1000 invånare. I riket är
motsvarande siffra459 stycken bitaroch i länet 512 stycken bitar. Körsträckan är820 mit per
invånare. Motsvarande siffra för riket respektive länet är 683 och 753 mit. 2007 hade körsträckan
ökat titt 836 km/invånare i ForshAgd Kölla: http:l lwww.scb.se/Pageslstandard-132382.aspx.

Gång- och cyketnätet är vät utbyggt, statistik över antatet km GC-vägar saknas dock. Ett flertal
kampanjcr för ökad cykting har ägt rum under senare år. Kommunen har under de senaste åren
dettagit i den internationelta trafikantveckan med otika typer av stimutans- och
utbi [dningsaktiviteter.

Kottektivtrafik i kommunen består av busstrafik i Värmlandstrafiks regi. Turtätheten är relativt god

dag- och kvättstid. Nattetid lägre men trafik finns titt 02.30. Hetgtrafiken är mindre frekvent (ca 4
turer/dag). Kommundelen norr om Deje har en tägre turtäthet. Därutöver finns s.k.
komptetteri ngstrafik (www.varmtandstrafik. se ).

Avfallshantering

ldag transporteras i stort sett a[[t hushåttsavfatt titt Kartstad för energiutvinning. Kompostering sker
i hemkomposter (beräknad mängd 60 ton/år).

För Forshaga kommun finns en avfattsptan för åren 2009-2012. Avfattsptaneringens måt är att
identifiera tokata och regionata mitjömåt med avseende på att minska avfatlsmängden, minska
avfattets fartighet, begränsa ktimatpåverkan och öka materiatåtervinningen. Den åtgard som berör
ktimat- och energiområdet mest är Biotogisk behandting av matavfatl som ska införas, senast 31

december 2012, f ör produktion av fordonsgas. Åtgärden beräknas medföra marginettt ökade
transporter, minskad energiutvinning ur avfattet men istättet produktion av fordonsgas.

Energirådgivning och tillsyn

Kommunat energirådgivning har erbjudits kommuninvånarna sedan 1998. Under åren har
energirådgivningen bedrivits i samverkan med otika kranskommuner. Sedan 2005 bedrivs
energirådgivningen i samverkan med Grums, Kit och Munkfors. Energirådgivningen är en
kunskapsresurs som finns til[ för hushåtten, föreningarna, företagen, skolorna och kommunerna. Den

kommunata energirådgivningen ger kostnadsfria och opartiska råd om energieffektivisering,
e[räkningar, uppvärmning, bidrag, etc., genom tetefon, personliga möten, utstä[[ningar/mässor,
mm.

Entigt mitjöbatken ska atta som vidtar en åtgärd etter bedriver en verksamhet hushålta med
naturresurser och energi. Viss tiltsyn bedrivs på området redan idag, men ej strategiskt.

Näringstiv

lndustrin står för en relativt liten del av energianvändningen i kommunen som hethet och därmed
utstäpp av koldioxid (knappt 9 /"). I denna rapport har ingen inventering skett av industrins och
servicens energiförbrukning. Kommunen mitjödiptomerar sedan är 2002 småföretag vitket driver på

energiarbetet i dessa företag.

Säkerhets- och beredskapsfrågor i samband med klimatförändringar

Ett omfattande arbete har tagts ner för att säkra Ktarätvens stränder mot ras och skred i Forshaga
och Deje tätorter. I övrigt har inga specietla åtgärder gjorts med antedning av ökade vattenftöden,
ökad frekvens av oväder etc vitket kan förväntas i spåren av ett förändrat ktimat.
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Möjtigheter/prognos inom ktimat- och energiområdet

Kommunkoncernen

Aweckting av fossiI otieetdning
Bestut finns att titt 2012 ha awecktat otjeeldningen. Detta innebär utbyggnad av
fjärrvärmeantäggningarna, närvärmecentrater vid större fastigheter samt utbyte av enstaka
otjepannor ti[[ atternativ som petlets etter värmepumpar.

Enerqieffektiviseri nq
Ftertalet av kommunens lokater förbrukar över 150 KWh/m2. I dessa bör energiförbrukningen kunna
minskas åtminstone titt 150 kWh/m2. Vid ombyggnationer ska strävas efter att nå tZO fWfr
(nybyggsvittkor) etter lägre. En 20 % energiminskning på fastighetsbeståndet titt 2020 bör kunna
åstadkommas. En 40 %-ig minskning är också realistisk på längre sikt men beroende av mer
omfattande åtgärder i lokatbeståndet.
Energibesparing på gatubetysningen kan uppnås genom bättre styrning och effektivare
betysningsteknik.
Stor besparingspotential för betysningsel i [okater/kontor eftersom många antäggningarna är gamta.
För FABOS:s del finns ett stort renoveringsbehov de närmaste 10 åren. Resurser bör ges så att detta
sker på ett sådant sätt att energisnåta byggnader uppnås.

Atternativa enersikä[orle[ av förnvelsebara enerqikättor
Etanvändningens koldioxidbidrag kan upphöra genom upphandting av produktionsspecifik e[ vid nästa
upphandting. Kommunens nuvarande avtal gätter tom 2011.

Transporter
Med en genomtänkt strategi för inskaffning/teasing av bitar samt resepoticy kan en 30 % minskning
av energiåtgången göras för persontransporterna inom en 8-årsperiod då samttiga fordon bör vara
utbytta. Även resor förknippade med vård ihemmet kan effektiviseras med ruttptanering.
Utbitdning av personal i sparsam körning/ecodriving samt krav i upphandlingar att förare ska ha
genomgått densamma kan minska drivmedetsanvändningen med 5-10 %.

övriet
Matens betydetse för påverkan på ktimatet kan lyftas fram genom ökad användning av vegetarisk
mathåttning, säsongsanpassning av grönsaksutbudet samt vaI av köttsorter.

Kommunen som geografiskt område

Avfattshanterins
Genom att producera fordonsgas av matdeten i hushåtlsavfattet erhåtts ett bränste som kan ersätta
bensin och dieset i fordon i regionen. Samordning av transporter i regionen och gemensamma
avfaItsstationer för samtad bebyggetse kan minska transporterna.

Enersirådeivninq och tittsvn
Energirådgivningen bör fortgå framöver samt inriktas på effektivisering. Fr.o.m. 2009 är
energirådgivarna även transportrådgivare. En kampanj riktad titt otjepanneanvändare och vedetdare
för att minska otjeeldning respektive öka amvändningen av ackumutatortankar är angeläget.
Fortsatt mitjödiptomering av småföretag och fokus på energihushåttning i tittsynen över företag och
verksamheter medför ökad intensitet på energiarbetet.

Bidraqsformer
När det är möjtigt bör kommunen söka medet för bidrag titt energiåtgärder.

övriet
Kommunen kan ha s.k. differentierade taxor, där byggtovstaxan är lägre för energieffektiva hus,
sotpaneler etc.
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BILAGA 1

Åtgärdsplan Energi och klimat 2OO9-2O15

Ätgerd Iidsplan Änsvarig Nyckeltal

övergripande

Kommunkoncernövergripande arbetsgrupp för
ktimatfrågor tittsätts med uppgift att ansvara
tör ktimatstrategins genomförande och årtig
reviderine av åtcärdsptan

2009 (ommunstyretsen

En övergripande uppfötjning av strategin
genomförs och nya åtgärder för 2015-2020 tas
lram

201 3-201 5 (timatstrategins
lrbetsgrupp

Ktimatanpassningsptan tas fram Ktart 2012 (timatstrategins
rrbetsgrupp

Upphandta I från förnyelsebara källor Klart 2012 Jpphandtings-
lnsvarig/
Kommunteknik

Kommunförvaltningen

Konvertering av samtliga otjeuppvärmda
fastigheter titl fjärrvärme etler biobränste

Ktart 2012 Kommunteknik Andeten förnyelsebart i ener-
Sianvändningen i kommun-
(oncernen

Energieffektiviseringsptan med pay off-tider
för samttiga kommunala fastigheter

Ktar 2010 Kommunteknik <Wh/m2 i kommunens samtti-
ga lokater

Energieffektivisering i entighet med plan 2010 och framåt Kommunteknik <Wh/m2 i kommunens samtti-
ga [okater

Vid upphandting av kontorsutrustning vätjs
SVAN EN -märkt etter motsvarande

(ontinuerligt Samttiga upphand-
lande enheter

<Wh/m2 i kommunens samtli-
ga lokaler

Digitaliserad ruttptanering införs inom
hemtiänsten

Påbörjas 2010 Socialnämnden <Wh / årsarbetare för resor
ned bit i tiänsten

FABO (Forshagabostäder)

Konvertering av förvattningsbyggnadens otje-
panna til[ peltets

2010 FABO Andeten förnyelsebart i ener-
gianvändningen i kommun-
(oncernen

Renovering entigt måtsättning om 10 % mins'
kad värme- och varmvattenåtgång, byte av
fönster, tittäggsisotering av vindar

201 5 FABO <Wh/m2 i FABO:S samtliga
rostäder

Vid nybyggen prövas lågenergihusteknik Kontinuertigt FABO <Wh/m2 i FABO:S samtliga
rostäder

Forshaga Energi

Ftytt panncentraten i Deje titt Sågverksområ'
det, utbyggnad med fjärrvärme till Dejefors

Bestut 2009
Byggnation klar
2011

Forshaga energis:s
styrelse

Iotata kotdioxidutstäpp i
rommunen /invånare

utbyggnad av fjärrvärmenätet entigt ptan då
efterfrågan och ekonomi företigger

Ärtig översyn av
ltan

Forshaga energis:s
styrelse

lotata kotdioxidutstäpp i
kommunen/invånare

Fjärrvärme/ närvärmecentrat titt/vid
Skivedsskotan

2010 Forshaga energis:s
styrelse samt
Kommunteknik

Andeten förnyetsebart i ener-
gianvändningen i kommun-
koncernen

Ny panncentrat på Näset, ersätter befinttig
panncentraI på Framgården

Bestut 2010
Byggnation klar
2012

Forshaga energis:s
styretse

fotata kotdioxidutstäpp i
kommunen / invånare
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Åtgärdsplan Energi och klimat 2OO9-2O15, fortsättning

Ågaro Tidsplan Ansvarig Nyckeltal

lnformation/utbi ldning

Utbitdning av anstättda och förtroendevatda i ener-
gi- och klimatfrågor

Förtroendevatda
2009
Anstättda 2010
och kontinuerligt

Kommunstyrelsen Ftera av ovan
nämnda

Gång- och cykelkampanj titlsammans med förening-
ar och skota

årtigen Barn- och utbitd-
ningsnämnden

Totala kotdioxid-
utstäpp i kom-
munen/invånare

€codrivingkurs för anstättda och förtroendevalda.
Samtliga som kör minst 100 miI per år i tjänsten ska
ha gått kurs 2012

årtigen Respektive
nämnd/förvattning

kWh/årsarbetare
för resor med bit
i tjänsten

Stoppa onödan-information (skrifttig information tilI
alta arbetsptatser om hur åtgärder kan vidtas som
minskar energiåtgången utan att kosta något)

2010 Miljö- och byggför-
valtningen i samar-
bete med energi-
rådgivningen

Fler av ovan
nämnda

Strategi för tittsyn över energiarbetet hos verksam-
heter och företag tas fram

2010 Mitjö- och byggför-
valtningen

Totata kotdioxid-
utstäpp i kom-
munen/invånare

Tiltsyns- och informationskampanj för minskad otje-
etdning och ökad ackumulatortankanvändning

2010-2015 Mitjö- och byggför-
valtningen i samar-
bete med energi-
rådgivningen

Totata kotdioxid-
utstäpp i kom-
munen/invånare

Transporter

Från och med 2010 teasas etler köps endast mitjö-
fordon, enligt Vägverkets gättande definition
(maxutsläpp av 120 g Co2lkm, 20071, till person-
transporter om inte särskilda behov kräver andra
fordon

Kontinuertigt Fordonsansvarig kWh/årsarbetare
för resor med bil
i tjänsten

Kommunkoncernövergripande rese- och fordons-
poticy tas fram

2010 Fordonsansvarig kWh/årsarbetare
för resor med bit
i tjänsten

Viss miljöprestanda krävs vid upphandting av trans-
porter och arbetsfordon vid entreprenader och [ik-
nande

Från och med
2010

Samtliga upphand-
lande enheter

Totata kotdioxid-
utsläpp i kom-
munen/invånare

Kommunen verkar för att bilpoot inrättas i
55+boenden

Ktart 2012 Kommunstyretsen Totala kotdioxid-
utsläpp i kom-
munen/invånare

Avfall

Biotogisk behandling av matavfatl Ktart 2012 Kommunstyrelsen Fter av ovan
nämnda
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BILAGA 2

Mi ljöbedömning av strategin

En enkel bedömning har gjorts av om en s.k. mitjökonsekvensbeskrivning behöver göras för
strategin. Bedömning har gjorts utifrån den checklista som mitjö- och byggnämnden använder i
planärenden.

Checklista behovsbedöm ning
Kan ptanförslaget medföra väsenttiga mitjökonsekvenser förlpå grund av:
1. Geologiska förhåtlanden ja( ) Nej(X)
Kommentar:
2. Markföroreningar ja( ) Nej(X)
Kommentar: Vid nyetableringar av värmecentrater samt fjärrvärmenät ska föroreningssituationen
undersökas.

3. Grundvatten ja( ) Nej(X)
Kommentar:-
4. Ytvatten ja( ) Nej(X)
Kommentar:-
5. Luft ja(X) Nej( )
Kommentar: Strategin medverkar tilt minskad förbränning av eldningsotja och bensin. Detta ska
minska utstäppen av försurande ämnen och partiktar. Ökad förbränning av biobränste kan också öka
partiketmängderna vilket ska beaktas vid ansökan om byggtov samt tittstånds- och
anmälningsärenden. Minskad fordonstrafik minskar i sin tur också hälsovådtiga partiktar i tätortstuft.
6. Ktimat (vind, Fuktighet) ja( ) Nej(X)
Kommentar:-
7. Butter och vibrationer ja( ) Nej(X)
Kommentar:-
8. Ljus ja( ) Nej(X)
Kommentar:
9. Elektromagnetiska fätt ja( ) Nej(X)
Kommentar:
10. Värdefutt/känstig natur-, kuttur- och rekreationsmitjö ja( ) Nej(X)
Kommentar:Vid nyetabteringar av värmecentraler samt fjärrvärmenät ska närvaron av värdefutta
objekt undersökas.

11. Ekonomiskt viktig produktionsresurs ja( ) Nej(X)
Kommentar:-
12. Påverkan på gättande mitjökvatitetsnormer ja( ) Nej(X)
Kommentar: se luft
13. Förutsättningar för effektiv avfaltshantering ja( ) Nej(X)
Kommentar:-
14. Förutsättningar för en minskning av utstäppen av klimatpåverkande gaser ja(X ) Nej( )
Kommentar:Strategin medverkar titt att uppnå mitjömåtet Begränsad ktimatpåverkan
15. Förutsättning för en minskning av utstäppen av cancerframkattande ämnen ja( ) Nej(X)
Kommentar:ökad fjärrvärmeutbyggnad som leder tit[ minskad vedetdning och minskade
fordonstransporter minskar utstäppen av cancerframkattande ämnen
16. Är behovet av grönområden tittgodosett ja( ) Nej( )
Kommentar:ej retevant då inga grönområden berörs
17. Transporter etter hantering av fartigt gods ja(X) Nej( )
Kommentar: kring Skivedsskotan kommer transporterna med tastbit att öka.

18. Medverkar ptanen titt uppfyttande av andra mitjömåt. ja(X) Nej( )
Kommentar:Strategin medverkar titt att uppnå mitjömåtet Begränsad ktimatpåverkan samt God
bebyggd mitjö. lnomhusmitjö: energieffektiviseringar kan påverka inomhusmitjön negativt i
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lnomhusmitjö: energieffektiviseringar som kan påverka inomhusmitjön negativt ska göras med
inriktningen att uppnå oförändrad elter förbättrad tuftkvatitet i inomhusmitjön.

Markföroreningar: Vid nyetabteringar av värmecentrater samt fjärrvärmenät ska
föroreningssituationen undersökas.

offenttiga lokater. Effektiviseringar ska göras med inriktningen att uppnå oförändrad etter
förbättrad [uftkvalitet i inomhusmitjön.

Slutsatser:

Strategin medverkar främst titt att uppnå mitjömåtet Begränsad ktimatpåverkan.

Transporter: Petletstransporterna titt Skivedsskolan och andra fastbränstepannor i skotmitjö
ska styras så tångt det är möjtigt titt utanför skolans verksamhetstid.

Värdefutt/känslig natur-, kultur- och rekreationsmitjö: Vid nyetableringar av värmecentrater
samt fjärrvärmenät ska närvaron av värdefutta objekt undersökas.
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