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Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning i Torsby kommun 2016
Sammanfattning
Torsby kommun kommer att utföra energi-och klimatrådgivning som halvtidstjänst i
egen regi till företag, föreningar, organisationer och allmänhet under 2016. Vi kommer
som tidigare år att delta vid nationella insatser och aktivt samarbeta med det regionala
energikontoret och andra EKR kollegor i länet för ökad resurseffektivitet.

Budget
Statligt bidrag
Kommunala medel
Summan av de två posterna ovan

280 000 kr
280 000 kr

Mål
Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv miljöanpassad
användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan samt att bidra
till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås.
Målsättningen med energi- och klimatrådgivningen är att minska energianvändningen
och att åstadkomma en ökad medvetenhet om hur systemen kan drivas på bästa sätt,
sett ur ett energi- och klimatperspektiv.
Inom ramen för Klimatneutrala Värmland 2030 finns flera regionala mål där Värmland
ska arbeta för att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, service och
transporter. Det innebär även att el som används inom regionen i första hand ska vara
förnybar och att energieffektivisering ska genomsyra all energianvändning.

Genomförande
Energi - och klimatrådgivningen kommer att bedrivas från kommunens miljö- och
byggkontor i samverkan med andra enheter. Vi kommer som tidigare år delta vid
nationella insatser och aktivt samarbeta med det regionala energikontoret och andra
EKR kollegor i länet för ökad resurseffektivitet. Gemensamma aktiviteter på regional
nivå kommer främst att ske inom EPBD2-uppdraget (stora värme-/kyl-anläggningar)
för att eftersträva det gemensamma målet att öka antalet kontaktade och besökta
företag i länet.

Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
5. Miljö- och byggkontoret
685 80 Torsby

0560- 162 02 direkt
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

mbr@torsby.se
www.torsby.se
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I Värmland pågår även InterReg-projektet Green Drive Region som Region Värmland
är projektägare till. Projektet som pågår under tre år ska bidra till ökad användning av
fossilfria bränslen. Energi- och klimatrådgivarna deltar inte aktivt i projektets genomförande, men kan bli involverade i flera aktiviteter. Bland annat är det tänkt att en
budkavle ska gå mellan kommunerna mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Prioriterade områden samt planerade aktiviteter
Prioriterat
område
Allmän
rådgivning
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling
Energieffektivisering
Energieffektivisering
Klimat &
Energieff
Klimat &
Energieff
Klimat &
Energieff
Klimat

Målgrupp

Samarbetspart

Aktivitet

Aktivitesmål

Allmänhet

Informations- och
webbansvarig
EnergiMyndighet

Info på hemsida
& TorsbyNu
Fortbildning

Kvalitet&
Kvantitet
Kvalitet

Samverkan
Nätverksträffar
EPBD2 år 3

Kvalitet

Företag

Andra EKR,
Energikontor
Andra EKR

Företag

Andra EKR

Allmänhet
Allmänhet

Andra EKR,
Energikontor
Andra EKR

Uppföljning av
tidigare EPBD2
Kampanj

EKR

EnergiMyndighet

Allmänhet

Andra EKR

EKR
EKR

Tid

Kvalitet &
nå 5 st
Kvalitet

Vår

Kraftsamling

Kvalitet&
Kvantitet
Kvalitet &
nå 100 pers
Kvalitet

Trafikantveckan

Kvalitet

Höst

Solar Days

Rapportering och uppföljning
Vi rapporterar rådgivningsaktiviteter kontinuerligt via ”kontakten” samt redovisar
verksamhetsåret enligt Energimyndighetens riktlinjer.

Kompetensutveckling
Vi avser att delta i nationella EKR-utbildningar som Energimyndigheten anordnar.
Vi avser att medverka i nätverksträffar, nationella träffar, nätverksarbete, regionala
projekt och kampanjer, regionala kraftsamlingar samt andra aktuella klimat- och
energiarrangemang.

Tina Näslund
Energi- och klimatrådgivare/
Miljöstrateg
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