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1 . I n l e d n i n g

Föreliggande dokument utgör underlag för beslut avseendet förslaget till energi- och
klimatstrategi för Bräcke kommun. Nedan redovisas bakgrund och syfte för strategin
samt slutligen de övergripande målsättningar för Bräcke kommun som föreslås.

1.1. Bakgrund

I översiktsplanen för Bräcke kommun fastslås att energianvändningen ska minska samt att
de förnybara energikällornas andel av den totala energianvändningen ska Oka. Mot denna
bakgrund uppdrogs Energikontoret i januari 2007 att, tillsammans med tekniska avdelningen,
utforma en energi- och klimatstrategi1 som ska ligga i linje med internationella, nationella
och regionala miljömål samt Bräcke kommuns översiktsplan.

1.1.1. Internationella och nationella målsättningar

Vid klimatkonferensen i Kyoto 1997 förband sig EU-länderna att minska utsläppen av
koldioxid med 8% fram till perioden 2008 - 2012 med 1990 som basår. Sveriges
målsättning för motsvarande tidsperiod är att utsläppen av växthusgaser, räknat i
koldioxidekvivalenter, skall minska med 4 %.

1.1.2. Regionala målsättningar

I de regionala miljömålen anges bland annat följande mål avseende de nationella
miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljO”2:

 Jämtlands län skall bli en fossilbränslefri region innan år 2050.

 Utsläppen av växthusgaser per capita ska minska med 50 % från 1990 till 2020.

 Nettoexporten av ”klimatneutral energi” ska Oka med 2,6 TWh till år 2015.

 För att förbereda länet för klimatförändringarnas samhällseffekter ska
medvetenheten Oka markant till 2010 och förebyggande åtgärder inledas före 2010.

 Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på strategier för hur
energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara
energiresurser skall tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.

1.1.3. Översiktsplan för Bräcke kommun

Av kapitlen 1.1.1 – 1.1.2 framgår att Bräcke kommun omfattas av ett antal mål inom
energi- och klimatområdet på internationell, nationell och regional nivå. Även i
Översiktsplanen för Bräcke kommun återfinns ett antal övergripande målsättningar inom
dessa områden, främst avseende vattenkraft, vindkraft och energiförsörjning3.

1 Enligt Naturvårdsverkets kriterier bör en klimatstrategi innehålla; inventering av utsläpp av
växthusgaser, mätbara mål för utsläppen av växthusgaser, en handlingsplan med åtgärder för att minska
utsläppen av växthusgaser samt en redovisning av hur mål och handlingsplan avses följas upp.
2Länsstyrelsen Jämtlands län. Regionala miljömål –gem ensamma miljöambitioner för Jämtlands län.
Från länet exporteras årligen cirka 10 TWh el samt skogsråvara motsvarande cirka 7-10 TWh. Målet om
ökad export med 2,6 TWh/år innebär en stor utmaning men samtidigt en stor utvecklingspotential. 3

Bräcke kommun. Översiktsplan för Bräcke kommun. (Kommunfullmäktige 2003-12-17, § 50)
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Avseende områdena vattenkraft och energiförsörjning sammanfaller översiktsplanen i
allt väsentligt med de regionala miljömålen. Det finns därför ingen anledning för Bräcke
kommun att utforma några nya riktlinjer inom dessa områden men riktlinjerna bör
omsättas i konkreta handlingsplaner.

Förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft, såväl ekonomiska som tekniska och
fysiska, har dock förändrats påtagligt sedan översiktsplanen för Bräcke kommun antogs.
Den vindkraftpolicy4 som antogs år 2000 visade bland annat att inget sammanhängande
område i Bräcke kommun uppfyllde dåvarande kriterier som riksintresseområden för
vindkraft men under 2006 presenterades en ny vindkartering5. Den nya karteringen
indikerar att det finns områden i Bräcke kommun, dels på gränsen till Ånge kommun
och dels på gränsen till Ragunda kommun, som initialt uppfyller Energimyndighetens
kriterier avseende riksintresse för vindkraft. Detta är ett skäl till att stora kommersiella
aktörer under hösten 2007 visat intresse för utbyggnad av vindkraft i dessa områden.

1.2. Syfte

Syftet med förslaget till energi- och klimatstrategi är i första hand att fastställa
övergripande målsättningar inom energi- och klimatområdet för Bräcke kommun. Under
förutsättning att målsättningarna fastställs kommer en handlingsplan avseende perioden
2008 – 2012, med tillhörande genomförandeplan, att utformas. Genomförandet av
handlingsplanen skall då i första hand bidra till att de fastställda målsättningarna för
Bräcke kommun uppnås. En positiv följdeffekt är att det även kommer att bidra till att
motsvarande målsättningar på regional, nationell och internationell nivå kan uppnås.

1.3. Metod
Förslaget till energi- och klimatstrategi har utformats under perioden januari - oktober
2007. Arbetet, vilket delfinansierats via det nationella projektet REKLIM, har
övergripande bestått av nedanstående moment:
- Kartläggning av underlaget för utbyggnad av fjärrvärme i kommunens tätorter. -
Kartläggning av energianvändning i fastigheter ägda av Bräcke kommun. -
Utformning av riktlinjer för kravställning vid nybyggnation.
- Utformning av riktlinjer för utbyggnad av vindkraft.
- Utformning av riktlinjer för utbyggnad av vattenkraft.
- Kartlättning av möjligheterna för utbyggnad av tankställen för alternativa drivmedel.

Viktiga verktyg i arbetet har varit skriften ”Steg för steg – strategi för systematiskt
energiarbete” samt otalet möten och övriga kontakter mellan personal vid
Energikontoret och Bräcke kommun. Arbetet har bland annat resulterat i de
målsättningar som presenteras i kapitel 1.4.
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1.4. Målsättningar för Bräcke kommun

Med hänvisning till den bakgrund som presenteras i kapitel 1.1 föreslås följande
övergripande målsättningar för Bräcke kommun:

 Utsläppen av koldioxid ska minska med 15% fram till år 2015, jämfört med 2004
Motivering: Utsläppen av koldioxid i Bräcke kommun minskade med 21% mellan
1990 och 2004. För att utsläppen av växthusgaser i Jämtlands län ska kunna
halveras till år 2020 i jämförelse med år 1990 behöver dock denna positiva
utveckling förstärkas ytterligare. Dessutom motsvararförbrukning av el och
eldningsolja i dagsläget cirka 20 % respektive cirka 10% av de totala utsläppen i
Bräcke kommun vilket gör att det även finns goda ekonomiska skäl att minska
utsläppen ytterligare.

 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 10 % från 2006 - 2010
Motivering: Energianvändningen i kommunens fastigheter är relativt stor vilket i sin
tur innebär att det finns stor potential för minskad energianvändning och därmed
minskade energikostnader. År 2006 uppgick dessa till cirka sex miljoner kronor.
Dessutom ska hyres- och bostadsrätthus, lokaler och specialbyggnader över 1 000
m2 till årsskiftet 2008/2009 ska ha genomgått en energideklaration6.

Sammantaget avkrävs Bräcke kommun ett systematiskt energiarbete vilket innebär
att energiaspekter hanteras strukturerat i såväl investeringsprojekt som i den
löpande driften. Föreslagen systematik avseende perioden 2008 – 2012 är att i första
hand minska energianvändningen vid skolorna i Bräcke, Gällö och Kälarne.

 År 2008 ska energianvändningen i nya kommunal byggnader uppgå till högst 100
kWh/m2*årMotivering: För inlämnade bygganmälningar efter den 1 juli 2007
gäller nya byggregler vilka ställer högre krav på att bygga energieffektivt. För den
klimatzon som Bräcke kommun tillhör gäller att energianvändningen får uppgå till
högst 130 kWh/m2*år, exklusive hushållsel. Vid val av direktverkande el
som uppvärmningsform gäller ännu högre krav på energianvändningen, motsvarande
95 kWh/m2*år i klimatzon norr. Byggnadens specifika energianvändning får reduceras
med energi från i byggnaden installerade solfångare och solceller7. Byggreglernas
energikrav bör ses som en miniminivå då det är fullt möjligt att uppnå betydligt
lägre energianvändning än vad dessa föreskriver, därav ovanstående målsättning.

Kommunen skall verka för fler tankställen med förnybara drivmedel

Motivering: Den 1 april 2006 infördes "Lag om skyldighet att tillhandahålla
förnybara drivmedel" i Sverige. Dessutom fastslås i de regionala miljömålen att väl
utbyggda distributionssystem för förnybara fordonsbränslen ska finnas i alla
delar av länet senast år 2010. OK/Q8 i Gällö kommer att tillhandhålla E-858 från
hösten 2007. Bräcke kommun har ett stort antal leasingbilar och är dessutom en
relativt stor drivmedelskund. Kommunen är därmed en aktör som bör kunna påverka
marknaden för förnybara drivmedel.
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 Kommunen skall verka för att produktionen av fj ärrvärme i kommunen senast år
2012 uteslutande baseras på förnybara energikällor

Motivering. Produktionen av fjärrvärme i Bräcke kommun baseras till cirka 85 %
pá bioenergi, cirka 10 % eldningsolja samt cirka 5 % el. För att uppná den första
málsättningen ovan är det av stor vikt att förbrukningen av sáväl eldningsolja som
el för produktion av fjärrvärme minimeras. Av samma anledning bör fortsatt
utbyggnad av fjärrvärmenäten i kommunen vara ettt prioriterat omráde.

Ett flertal fastigheter som i dagsläget värms med eldningsolja och/eller el är
möjliga att ansluta inom ramen för befintlig produktionskapacitet för
fjärrvärmeverken. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenäten kan ocksá i vissa fall
medföra ökad produktionskapacitet med biobränsle genom att nya pannor
integreras i fjärrvärmeproduktionen. Förutom minskade utsläpp av koldioxid skulle
detta även innebära minskade produktionskostnader för fjärrvärmen.

 Kommunen skall verka för att produktionen av el år 2015 ska vara lika stor eller
större än den totala förbrukningen av eli kommunen

Motivering. Det är danska eller finska kolkondenskraftverk som idag definierar
vilken miljöpáverkan förändringar i svensk elanvändning har9. Minskadförbrukning
av el med 1 kWh beräknas därför medföra minskade utsläpp av koldioxid med cirka
1 kg. Elförbrukningen i Bräcke kommun uppgick ár 2004 till cirka 107 000 MWh, en
ökning med cirka 10% jämfört med 1999. Sáväl i dagsläget som när kraftverken i
Ljungá och Kälarne tagits i drift finns sáledes ett underskott, avseende förhállandet
mellan produktion och förbrukning av el i Bräcke kommun, om cirka 100 000 MWh
per ár. För att uppná den aktuella málsättningen bör sáväl ökad produktion som
minskadförbrukning av el eftersträvas.

 Uppvärmning av kommunala fastigheter, antingen genom fjärrvärme eller enskild
uppvärmning, skall senast år 2015 uteslutande baseras på förnybara energikällor
Motivering. Denna málsättning bör främst ses om ett delmál för att uppná den
första málsättningen ovan. Delmálet bör i första hand uppnás genom att fastigheter
som i dagsläget värms upp med eldningsolja och/eller el ansluts till fjärrvärme där
sá är möjligt, i andra hand bör konvertering till värmepump och/eller biobränsle
genomföras. Förutom minskade utsläpp av koldioxid kommer detta även att medföra
minskade energikostnader för Bräcke kommun.
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