Kommunstyrelsen

Enligt Lag om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kommunen ska främja
hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.
Planen ska också innehålla en analys av energisystemets påverkan på miljö och hälsa
samt hushållning med mark och andra resurser. Lagens nuvarande utformning är
emellertid föråldrad till stora delar, då den bygger på förhållanden som till stor del
inte längre finns, och av samma skäl tar lagen inte hänsyn till den positiva utveckling
som skett i kommunernas ambitionsnivå och sätt att hantera energi- och
klimatfrågorna de senaste decennierna. I dagens läge är därför en energi- och
klimatstrategi ett relevantare styrdokument än en energiplan. Den 31 maj 2012 skrev
Ronneby kommun på Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och förbinder sig
därmed att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkande utsläpp från
energianvändningen. Borgmästaravtalet ställer krav på att kommunen har ett
aktuellt styrdokument för klimat och energi. Ronneby kommun har i dagsläget en
klimat- och energiplan för 2013 till 2016 som har förlängts men som inte längre är
aktuell. Det finns därmed flera skäl till att Ronneby kommun behöver ett nytt
styrdokument för klimat- och energifrågor.
Programmet ska vara vägledande i kommunala beslut men också fungera som
inspirationskälla för alla som bor och verkar i kommunen
I Ronneby har 5 prioriterade områden identifierats:
1. Klimatutsläpp
2. Transport och resor
3. Hållbar konsumtion
4. Energianvändning
5. Förnybar energi
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Remiss avseende Ronneby kommuns energi- och klimatprogram
[dnr 2021/157]

Ambitioner för programmet för klimat och energi är:
1. I Ronneby kommun sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035.
2. Ronneby kommunkoncern ska vara fossilbränslefri år 2025.

4. År 2045 är de konsumtionsbaseradeutsläppen mindre än två ton per invånare i
Ronneby kommun.
5. Klimatbelastningen av måltider på kostenheten ska minska med 50 procent till
2030.
6. Energianvändningen i Ronneby kommun är 50 procent effektivare 2030 jämfört
med 2005.
7. Solelen ska vara 5 procent av elanvändningen i Ronneby kommun år 2030.
8. Ronnebys fjärrvärme utgörs av 100 procent förnybar energi 2025.
9. Ronneby kommunkoncern använder enbart förnybar energi för uppvärmning år
2025.
Exempel på åtgärder som Miljöteknik berörs av och hanterar:
Genom att sträva mot en cirkulär ekonomi där material återanvänds och återvinns blir det
mindre koldioxidutsläpp jämfört med att använda material som tillverkat från jungfrulig
råvara.
Fortsatt effektiv och användarvänlig insamling av avfall som möjliggör optimal
återvinning, något som Miljöteknik arbetar med.
Stimulera återanvändning av möbler och utrustning.
Mängden material för återbruk på Angelskog har ökat från ca 36 ton 2017 till 43 ton
2019 (19 %).
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3. Ronneby kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Använda digitalisering som verktyg för minskad klimatpåverkan och resursanvändningen.
Miljötekniks fiberutbyggnad skapar förutsättningar för att effektivisera såväl
energianvändning, produktion och möjlighet att ersätta resor.

2020 använde Miljöteknik ca 385 ton drivmedel fördelade på fordonsgas, HVO,
bensin, etanol och diesel. Andelen förnybart uppskattas utifrån att fordonsgas och
HVO är helt förnybart och en bedömning av andel förnybart i övriga bränslen.
Uppskattningen ger att ca 65-70 % av förbrukningen ut görs av förnybart bränsle.
Byta ut eldningsolja till biobränsle i Sörbyverket
Målet stämmer väl överens med Miljötekniks strategiplan. I hela fjärrvärmeproduktionen uppgick mängden olja 2020 till ca 0,4 %, på Sörbyverket 0,5 %, vilket
var ovanligt lågt. Av den totala pannkapaciteten i dag på ca 72 MW utgörs ca hälften
av kapaciteten oljepannor avsedda främst för spets- och reservlast. Att ersätta olja
med biobränsle bedöms vara tekniskt genomförbart. För att bedöma investeringsbehovet behöver en mer omfattande analys göras där även hänsyn tas till de
eventuella förändringar som är på gång avseende hållbarhetskriterier för biobränsle
samt tilldelningen av utsläppsrätter. Nya tillstånd från miljömyndigheterna behövs
för ändringen.
Slutsats
Bedömningen är att energi- och klimatprogrammet ligger i linje med internationella
och nationella miljömål. Behov av resurser behöver vägas mot målen i en takt som är
genomförbar. Det är dock viktigt att poängtera att genomförandet av planen inom
Miljötekniks områden kommer att kräva resurser och eventuellt nya arbetssätt.

Styrelsen Ronneby Miljö och Teknik AB
Gm.
Peter Berglin
VD
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