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Därför har Härnösand 
en energiplan!

MÄNSKLIGHETEN STÅR JUST NU inför sin hittills kanske största utmaning – att få 
bukt med den globala uppvärmningen och hotet mot vårt klimat. För det krävs åtgär-
der på alla nivåer, globalt, regionalt och lokalt. Härnösands Energiplan är ett av våra 
verktyg för att bygga en långsiktigt hållbar kommun. Energiplanen anger de mål vi 
ska nå och hur vi ska göra för att nå dit. Det här är en kortversion av Energiplanen. 
Den finns i sin helhet på www.harnosand.se

ANSVARIG UTGIVARE: Birgitta Persson 0611–34 80 80 • E–post: birgitta.persson@harnosand.se 
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FOSSILA BRÄNSLEN
EFFEKTIVARE 

ENERGIANVÄNDNING
EN LÅNGSIKTIGT 

HÅLLBAR KOMMUN

MER INFORMATION FINNS PÅ VÅR HEMSIDA WWW.HARNOSAND.SE

Härnösand ligger i ett 
riksperspektiv väldigt 
bra till när det gäller ut-
släpp av växthusgaser. Vi 
ska behålla och förstärka 
den positionen genom 
att konsekvent ersätta 
fossila bränslen med icke 
fossila.

Härnösand och länet 
ligger långt fram när 
det gäller energiteknik, 
förnybar energi och alter-
nativa bränslen. Vi ska 
behålla den positionen 
genom att fortsätta stödja 
regional energiteknik och 
planera för en hållbar 
kommun.

Den bästa kilowattim-
men är den som aldrig 
används. Det finns stor 
potential för en effektiva-
re användning av energin 
och vi ska göra allt för 
att få ut största möjliga 
effekt av den energi vi 
använder.

1 Varje år görs en översyn av 
Energiplanen som presenteras 

i ett årligt energibokslut.

2 Miljöbelastningen från energi-
användning och transporter 

minskar märkbart

3 Användningen av värme och 
el minskar kontinuerligt inom 

både bostads- och industrisektorn 

4 Kommunen satsar på modern 
miljöteknik med lokal anknyt-

ning vid nyinvesteringar i egna 
fastigheter

5 Gång-, cykel- och kollektivtrafik 
gynnas särskilt när vägar eller 

bebyggelse planeras, byggs eller 
byggs om.

5 ENERGIMÅL

I Härnösands kommuns Energi-
plan finns 32 konkreta förslag på 
åtgärder som ska minska energi-
användningen och användandet 
av fossila bränslen.
Bland åtgärderna finns till exempel 
satsningar på nya vindkraftverk, 
utbyggd fjärrvärme och utökad 
rådgivning i energifrågor till både 
privatpersoner, företag och fastig-
hetsägare.
Ett annat förslag är att instifta 
Stora och Lilla Energipriset för att 
uppmuntra nya idéer och goda 
insatser.

Läs mer på sid 2-3

DET HÄR SKA 
VI GÖRA!

”REN ENERGI” är ett av 
Härnösands kommuns 
fem miljömål. De övriga 
fyra är Bra boende, Nära 
natur, Rena vattnet och 
Slut kretsloppen. För 
området Ren energi finns 
följande fem delmål:

kortversion



32 ÅTGÄRDER SKA TA OSS MOT MÅLET
I Energiplanen för Härnösands 

kommun beskrivs de åtgärder 

som ska minska användandet av 

fossila bränslen och/eller effekti-

visera energianvändningen. Några 

av de 32 åtgärderna kan du läsa 

om här nedan. Hela Energiplanen, 

inklusive alla åtgärder, hittar du 

på kommunens hemsida, 

www.harnosand.se 

Ännu mer fjärrvärme
Härnösand var tidigt ute med 
att bygga ett fjärrvärmenät. 
Det är också en av anled-
ningarna till att våra utsläpp 
av växthusgaser ligger på en 
relativt låg nivå, jämfört med 
snittet för svenska kom-
muner. Fjärrvärmenätet är 
väl utbyggt och expanderar 
varje år. 
Fram till 2010 sker utbygg-
naden framför allt genom 
förtätningar i det befintliga 
nätet. Under samma period 
kan villaägare få ett statligt 
investeringsstöd på max 
30 000 kronor för att konver-
tera från direktel till vatten-
buren värme.
Fjärrvärme är ett effektivt 
energialternativ som bidrar 
till minskad användning av 
fossila bränslen. Kraftvärme-
verket eldas i det närmaste 
enbart med biobränslen.

Förslag på åtgärder:
• HEMAB fortsätter att 
förtäta det befintliga fjärr-
värmenätet genom att ansluta 
nya kunder
• Härnösandshus fortsätter att 
konvertera sina fastigheter 
från eluppvärmning

Alla människor har idéer. En del är stora, 
nydanande och omvälvande, andra är små 
och enkla. Men även små saker kan ge stora 
effekter på lång sikt. Så oavsett om du bär 
på den stora uppfinningen eller har en enkel 
vardagsidé så kan du vara med och tävla.
Stora och Lilla Energipriset ska uppmärk-
samma och uppmuntra goda idéer och 

initiativ som kan leda till energieffektivise-
ringar. Pristagare kan vara enskilda perso-
ner, grupper, företag eller organisationer.

Förslag på åtgärd:
• Inrätta Stora och Lilla Energipriset för att 
uppmuntra nya idéer inom energiområdet

Tävla om Stora Energipriset!

Ny vindkraft!
Vindkraft är en ren energiform som 
kan bidra till att ersätta fossila bräns-
len. Härnösand har goda förutsätt-
ningar för vindkraft. I dagsläget finns 
planer på flera nya vindkraftverk, 
bland annat på Möckelsjöberget, 
på Hemsön, i Häggdånger och i 
Vårdkasområdet på Härnön. Bakom 
planerna finns såväl det kommunala 
bolaget HEMAB som privata företag.

Förslag på åtgärder
• Skapa bra och snabba rutiner när 
det gäller bygglov, anmälan och 
tillstånd enligt Miljöbalken samt 
kontakter med Länsstyrelsen för att 
undvika onödiga dröjsmål.
• Aktivt välkomna vindkraftseta-
bleringar, bland annat genom att 
dokumentera vindlägen i den nya 
Översiktsplan som nu tas fram.

Härnösands kommun ligger på en relativt låg nivå 
när det gäller utsläpp av koldioxid, svavel och 
kväveoxider, jämfört med Sverige som helhet. En av 
anledningarna är att Härnösand var tidigt ute med 
fjärrvärme.

Nya vindkraftverk planeras på flera platser i 
kommunen, bland annat i Vårdkasområdet.

Kraftvärmeverket el-
das nästan uteslutan-
de med trädbränsle, 
pellets och torv. 2006 
levererades 150 GWh 
värme. Samtidigt pro-
ducerades 50 GWh 
el, vilket motsvarar 17 
procent av Härnö-
sands behov.
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Utse en 
energiansvarig på 
din arbetsplats!

I många av kommunens verksam-
heter finns potential för energief-
fektiviseringar. Genom att utse en 
energiansvarig på varje arbetsplats 
ökar både kunskapen och möjlig-
heterna att hitta de bästa lösning-
arna.

Förslag på åtgärder:
• En person i varje kommunal 
verksamhet utses till energian-
svarig med uppgift att bevaka 
och föreslå energieffektiviserande 
åtgärder

Den som vet mest vinner
Information, rådgivning och 
utbildning är tre grundstenar i all 
utveckling. Det händer mycket 
inom energiområdet just nu och 
den som har riktig och relevant 
information kan spara både 
pengar och energi. 

Förslag på åtgärder:
• Permanenta den kommunala 
energirådgivningen
• Fortlöpande energiutbildning för 
kommunens drift- och underhålls-
personal
• Utveckla lokala utbildningar 
inom energiområdet
• Utökad rådgivning till fastig-
hetsägare när det gäller den nya 
lagen om energideklarationer

ARENA FÖR 
DEN NYASTE 
TEKNIKEN
Härnösand har en framskju-
ten position när det gäller 
forskning och företagande 
inom energiteknik. Det 
är dock inget som märks 
särskilt tydligt utåt. Det 
kan ändras genom att till 
exempel något kommande 
byggprojekt blir en möns-
teranläggning för ny teknik 
och nya energilösningar.
Många av företagen i 
branschen efterlyser också 
möjligheten att visa upp 
sina produkter i full skala. 
Det gäller företag inom 
bland annat solcellsteknik, 
värmeåtervinning och upp-
värmning

Förslag på åtgärder:
• Utreda möjligheten för lo-
kala företag att demonstrera 
sina produkter i kommunala 
fastigheter
• Vid varje nybyggnadspro-
jekt utreda möjligheten att 
skapa en mönsteranlägg-
ning

NÅGRA ANDRA 
FÖRSLAG PÅ 
ÅTGÄRDER:

– Utveckla ett nätverk för 
 idéer inom energiområdet

– Upprätta en transportplan 
 för Härnösands kommun

– Upprätta en tydlig ved-
 eldningspolicy

– Utreda möjligheterna att 
 öka sorteringen av hus-
 hållsavfall

– Byta till nya, energieffektiva 
 motorvärmare

En av de åtgärder som redan har kommit igång är konverte-
ring/energieffektiviseringar i samlingslokaler i kommunen. 
Kommunstyrelsen har avsatt 585 000 kronor under två 
års tid för att stimulera sådana åtgärder. Förutom att spara 
energi och minska utsläpp innebär åtgärderna även ekono-
miska besparingar på sikt, då föreningarna får kommunala 
driftsbidrag för att driva lokalerna.
Redan har några samlingslokaler bytt direktel mot vat-
tenburna värmesystem. Bland dem finns Klockargården i 
Säbrå, som har installerat en pelletspanna och Bygdegården 
i Häggdånger som har installerat bergvärme.

Bygdegårdarna
konverteras

?

Heta Utbildningar i Härnösand är en Kva-
lificerad Yrkesutbildning (KY-utbildning) för 
blivande solenergitekniker och drifttekniker 
inom kraft/värme och elproduktion.

Klockargården i Säbrå värms numera med pellets.



Ny miljöplanerare blir spindeln i nätet

I Energiplanen finns tre scenarier för 
utvecklingen fram till år 2015. I Noll-
visionen har inga av de föreslagna åt-
gärderna i Energiplanen genomförts. 
I det som kallas Framtid 2 visas de 
beräknade effekterna om åtgärderna 
får maximal genomslagskraft och i 
Framtid 1 om de får ett något mindre 
genomslag.

Den totala tillförda energin minskar 
med cirka fem procent i Framtid 1 
och med cirka tio procent i Framtid 
2. Oljan försvinner nästan helt och 
andelen el minskar.

Utsläppen av kväveoxider kan 
minska med upp till 5 procent, 
svavelutsläppen med 10 procent och 
koldioxidutsläppen med så mycket 
som 25 procent. Observera att Härnö-
sand redan i utgångsläget ligger på en 
relativt låg nivå (se figur på sid 2).

Åtgärderna som föreslås i Energiplanen är 
av olika karaktär. En del är små och kon-
kreta, andra mer storslagna och stra-
tegiska. Ansvaret för att genomföra 
åtgärderna vilar också på olika 
aktörer; kommunala förvaltning-
ar, kommunala bolag, privata 
företag, organisationer och 
privatpersoner. För att hålla 
ihop och samordna arbetet 
behövs en spindel i nätet. 
Därför föreslås i Energipla-
nen en ny resurs som miljö- 
planerare, vars uppgift blir att 
ha det övergripande ansvaret 
för att nå målen i Energipla-
nen. Han/hon organiserar själv 
vissa åtgärder, som till exempel 
Stora och Lilla Energipriset. Miljö-
planeraren har också ansvaret för att 
följa upp de olika kommunala förvalt-
ningarnas åtgärder, samt har fortlöpande 
kontakt med de kommunala bolagen.

Energiplanen har tagits fram av 
en arbetsgrupp bestående av 
Birgitta Persson, Frida Uebel, 
Bertil Bylund och Christina 
Höj Larsen från Härnösands 
kommun samt Mats Dahlin, 
Härnösandshus och Andreas 
Einarsson, HEMAB. 

Arbetet har skett i samarbete 
med en politisk ledningsgrupp 
bestående av Rune Daniels-
son, ordf, Sig-Britt Ahl, Jonny 
Lundin, Sara Nyberg, Lars-
Gunnar Hultin, Eva Goes, Joa-
kim Drejare, Ingvar Wiklund, 
Nils Henriksson och Christer 
Andersson.

ARBETSGRUPP

För mer information, 

kontakta energirådgivaren 

i Härnösands kommun, 

Birgitta Persson, 0611 – 34 80 80 

eller birgitta.persson@harnosand.se

Tre scenarier för framtiden

DET HÄR KAN 
DU SOM 
PRIVATPERSON 
BIDRA MED!
– Byt uppvärmningssätt till 
 fjärrvärme, biobränslen 
 eller solvärme

– Välj energisnåla vitvaror 
 och lågenergilampor

– Låt ej maskiner och appa-
 rater stå i stand-by-läge

– Dra ur laddare till mobiltele-
 foner och andra apparater 
 när de inte används

– Köp el producerad av 
 förnyelsebara energislag

– Gå, cykla och åk kollektivt 
 i så stor utsträckning som 
 möjligt

– Välj en bil som drivs av 
 förnyelsebara bränslen

– Samåk till jobbet

– Ät mindre kött
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