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Inledning 
Världen står inför en enorm utmaning för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Det 
krävs både global och lokal omställning av samhället för att möta utmaningen, liksom en generell 
beteendeförändring i människors livsstil. 

Denna energi- och klimatstrategi omfattar hela Orust som geografiskt område. Fokus ligger på att 
minska utsläppen av växthusgasen koldioxid. Det ska bland annat ske genom minskad 
användning av energi, större andel fossilfria energikällor och transporter samt minskat antal 
transporter. Minskade utsläpp av koldioxid minskar övrig miljöpåverkan, som till exempel 
försurning och övergödning. Utsläpp från jordbruk och konsumtion av varor som produceras i 
andra länder med lägre miljökrav är andra viktiga faktorer. 

Den pågående klimatförändringen är vårt mest allvarliga lokala och globala miljöhot. Människans 
utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har bidragit till ett förändrat klimat. En varmare 
atmosfär innebär högre avdunstning och snabbare cirkulation med mer nederbörd, fler och 
kraftfullare stormar, torka, översvämningar och förhöjda havsvattennivåer. 

Det krävs åtgärder både för att minska effekterna av ett förändrat klimat och minskning av 
klimatpåverkan för att Orust ska behålla och stärka sin attraktionskraft. Övergripande handlar det 
om att vi tillsammans med andra tar ett gemensamt globalt ansvar för vårt jordklot. 

Klimatförändringen är högaktuell för Orust och det finns flera stora utmaningar: 

 Översvämning: centrala delar i flera kustsamhällen riskerar att bli översvämmade, bland 
andra Henån. 

 Infrastruktur: vägar samt infrastruktur för vatten och avlopp riskerar att sluta fungera. 

Världen, Sverige och Västra Götaland 

Att skapa det framtida samhället handlar om att balansera olika intressen till fungerande och 
hållbara förslag och lösningar. Planering sker både nationellt och internationellt, inom såväl 
offentlig som privat sektor. 

FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 

FN:s klimatavtal som gäller från och med 2020 innebär att länderna har en gemensam plan för att 
minska klimatutsläppen (det så kallade Parisavtalet som undertecknades i Paris 2015). Bland annat 
ska den globala uppvärmningen begränsas till klart under två grader, jämfört med förindustriell 
tid. Ansträngningar ska göras för att inte överstiga 1,5 grader. 

Om inte kraftfulla åtgärder vidtas över hela jorden beräknas årsmedeltemperaturen i Västra 
Götalands län att öka med 3-5 grader till slutet av detta århundrade. Det är upp till 2,5 gånger mer 
än det globala 2-gradersmålet i FN:s klimatavtal. 

Europeiska unionen (EU) 

Grunden för klimatarbetet inom EU utgörs av energi- och klimatramverk 2030. EU har antagit 
det så kallade 2-gradersmålet, som innebär att medeltemperaturen på jorden inte får öka mer än 
två grader jämfört med förindustriell nivå. EU och dess medlemsstater kommer att agera 
gemensamt inom ramen för Parisavtalet och för att ta fram en gemensam klimatlagstiftning inom 
ramen för Energi- och klimatramverk 2030. 
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Sverige 

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. 

Den beräknade utsläppsnivån av koldioxid var 7 ton per person i Sverige 2010. Uppgiften 
exkluderar utsläpp av utrikes transporter och svenskarnas konsumtion, motsvarande 30 miljoner 
ton. Det innebär egentligen totalt cirka 10 ton per person. Då är utsläppen från skogsprodukter 
inte medräknade, eftersom de antas upptagna av den växande skogen i Sverige. För att klara 
2-gradersmålet till 2050 bör utsläppen vara i storleksordningen 1-2 ton koldioxid per person. 

I februari 2017 presenterade regeringen ett förslag till klimatlag. Lagen och nya klimatmål ska ge 
Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Det klimatpolitiska ramverket består av en 
klimatlag, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket syftar till att 
skapa styrning i klimatpolitiken, att ge långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle. 
Målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
och att utsläppen därefter ska vara negativa. Utsläppen från inrikes transporter (exklusive 
inrikesflyg) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Reformen är en 
central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet, som godkändes av riksdagen i 
oktober 2016. Den nya klimatlagen ska träda i kraft den 1 januari 2018. 

Energiuppgörelsen mellan riksdagspartierna innebär att Sveriges elproduktion ska vara helt 
förnybar senast år 2040. Sverige har godkänt det så kallade energieffektiviseringsdirektivet, som 
handlar om att utnyttja de möjligheter som finns i att spara energi. Enligt direktivet ska 
kommuner och andra offentliga verksamheter föregå som goda exempel för en effektiv 
användning av energi. 

Västra Götaland 

De energi- och klimatmål som beslutats för Västra Götaland anger att 

2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna 
och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter 
och produktion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på 
förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt 
och konkurrenskraftigt näringsliv. 

Västra Götaland ska vara fossiloberoende år 2030, ett mål som Orust kommun har ställt sig 
bakom. Arbete med att förankra strategiska val inom fyra fokusområden för att nå målet pågår. 
Hållbara transporter är ett av dessa områden. De strategiska vägvalen ska underlätta ett 
intensifierat omställningsarbete och leda mot målet om ett fossiloberoende Västra Götaland 
2030. 

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen, etappmålen och de regionala tilläggsmålen ska vara 
vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland. 

Strategins syfte och målgrupp 

Alla kommuner ska ha en aktuell energiplan, som avser både kommunen som geografiskt område 
och som organisation.1 Den ska hantera frågor om tillförsel, distribution och användning av 
energi i kommunen. Den är ett verktyg för kommunen att samordna olika aktörers insatser och 
verka för en miljömässigt bra och säker energisituation i kommunen. 
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Denna strategi sammanfattar kommunens syn på energi- och klimatfrågorna. För att nå ett 
resultat som är positivt för klimatet krävs en beteendeförändring hos kommunen såväl som 
invånare, näringsliv och besökare i kommunen. Strategin är ett styrande dokument som är 
underlag för övergripande strategier och beslut, budget samt nämndernas och utskottens 
verksamhetsplanering. Fokus ligger på områdena energi och transporter. 

Denna energi- och klimatstrategi ersätter den tidigare energi- och klimatplanen som antogs i 
oktober 2007. 

Relaterade styrdokument 

Energi- och klimatstrategin är ett styrande dokument som utgör underlag för övergripande 
planer, budget samt nämndernas och utskottens verksamhetsplanering. I Orust kommun finns 
det flera styrande dokument som helt eller delvis berör energi- och klimatfrågorna och som 
påverkar eller påverkas av energi- och klimatstrategin. 

Varje år antar kommunfullmäktige en budget med flerårsplan. Budgeten är överordnad alla andra 
styrdokument. Förutom budgeten finns ett antal andra kommunala styrdokument som har en klar 
koppling till energi- och klimatstrategin: översiktsplan 2009, bostadsförsörjningsplan, 
vindbruksplan, IT-infrastrukturplan, va-plan, avfallsplan och upphandlingspolicy. I 
beredskapsplanerna anges vad som gäller för energiförsörjning i kris. 

Strategi för Orust 
Orust kommun vill skapa goda, trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för 
kommunens invånare, näringsliv och besökare. Det innebär en utveckling som är bra för 
nuvarande generation och som samtidigt inte försvårar möjligheterna för ett gott liv för framtida 
generationer.  

Vision och mål för Orust 

Vi är en kommun som erbjuder ett gott liv för alla som bor, verkar i eller besöker oss. 

Ett samhälle där vi skapar en långsiktig hållbar tillväxt, fler jobb, utvecklar välfärden, 
hälsa och trygghet, fördjupar demokratin och jämställdheten, skapar ett ekologiskt 
hållbart samhälle, byggt på rättvisa och solidaritet. 

Utdrag ur budget 2017 med plan för 2018-2019 

Långsiktigt övergripande mål 

Orust har som mål att vara energi- och klimatneutralt. Klimatbelastningen per person i Orust 
kommun ska vara på en nivå som inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. För att nå målet har vi valt att fokusera på de 
två största källorna av koldioxidutsläpp i Orust: energi och transporter. 

Orust ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt attraktivt för invånare, näringsliv och 
besökare. Kommunen ska vara en förebild i detta arbete och samverka med näringsliv och 
föreningar. För att närma oss målet krävs tydliga och mätbara åtgärder. För att bli energi- och 
klimatneutralt måste vi bli mer energieffektiva samt öka andelen förnyelsebar energi och 
el-/hybridfordon i kombination med en hållbar samhällsplanering. Det gäller för både 
kommunen som organisation, annan offentlig verksamhet, näringsliv, föreningar och 
privatpersoner. Kommunen behöver bli bättre på samverkan och omvärldsbevakning av 
möjligheter att genomföra aktiviteter som leder oss närmare målet om energi- och 
klimatneutralitet. 
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De tre samverkande delar som är en förutsättning för en minskad klimatpåverkan 

Exakta uppgifter om koldioxidutsläpp per invånare i Orust kommun saknas. Bästa tillgängliga 
statistik finns i nationella emissionsdatabasen, som utgör utgångspunkt för mål och etappmål i 
denna strategi. 

För att minska klimatpåverkan ska Orust ha ett hållbart och säkert system för tillförsel, 
distribution och användning av både energi och transporter. 

Mål 2030 

 Minskade utsläpp av koldioxid från energiproduktion med 62 procent, jämfört med 2010. 
Det innebär en utsläppsnivå på 3 900 ton, för Orust som geografiskt område. 

 Minskade utsläpp av koldioxid från transporter med 70 procent, jämfört med 2010. Det 
innebär en utsläppsnivå på 9 700 ton, för Orust som geografiskt område. 

 
Statistiken avser koldioxidekvivalenter.2 

Etappmål 2020 

 Minskade utsläpp av koldioxid från energiproduktion med 50 procent, jämfört med 2010. 
Det innebär en utsläppsnivå på 5 200 ton, för Orust som geografiskt område. 

 Minskade utsläpp av koldioxid från transporter med 30 procent, jämfört med 2010. Det 
innebär en utsläppsnivå på 22 600 ton, för Orust som geografiskt område. 

Etappmål 2028 

 Minskade utsläpp av koldioxid från energiproduktion med 60 procent, jämfört med 2010. 
Det innebär en utsläppsnivå på 4 200 ton, för Orust som geografiskt område. 

 Minskade utsläpp av koldioxid från transporter med 65 procent, jämfört med 2010. Det 
innebär en utsläppsnivå på 11 900 ton, för Orust som geografiskt område. 

 
Statistiken avser koldioxidekvivalenter.3 

Strategier 
För att nå etappmålen har vi satt upp ett antal strategier inom fokusområdena. En förutsättning 
för strategiernas framgång är att kommunen är aktiv med information, kommunikation och 
medborgardialog kring var och en av dessa. 
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Energi 

 Andel fossilfri energiproduktion ska öka 
 Andel fossilfria uppvärmningssystem ska öka 
 Energieffektiviseringen ska öka 
 Energiförbrukningen ska minska. 

Transporter 

 Andel fossilfria fordon på land ska öka 
 Andel fossilfria fordon till havs ska öka (Mätbarhet för detta saknas i dagsläget) 
 Antal kollektiva resor ska öka 
 Antal transporter ska minska. 

Uppdrag till kommunens nämnder 

Kommunens nämnder ska ta fram aktivitetsplaner för sina respektive verksamheter, utifrån mål 
och etappmål i denna energi- och klimatstrategi. 

Uppföljning 
Energi- och klimatstrategin är ett av de dokument som behöver granskas relativt ofta. Den 
omfattar områden där utvecklingen går snabbt, det är många lagar som ändras och den globala 
utvecklingen påverkar ända ned på lokal nivå. 

Energi- och klimatstrategin följs upp årligen, i kommunens årsredovisning. Fördjupad 
uppföljning sker per 2020 och 2028. 
 

 
 

Ekonomiska konsekvenser av energi- och klimatstrategin 
Kostnaden för energi- och klimatomställning kommer. Det som inte görs nu kommer att bli 
dyrare senare, både för kommunen som organisation, annan offentlig verksamhet, näringsliv, 
föreningar och privatpersoner. 

Effekterna på den kommunala organisationens ekonomi är omöjlig att bedöma i dagsläget, 
eftersom det är upp till respektive nämnd att besluta om hur målen ska nås. 
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Förvalta strategin 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att 
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för 
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten och ansvarar för att målgrupperna tar del 
av den och att den efterlevs. 

Avvikelser och förslag 

Den som läser strategin och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar 
strategin såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela 
kontaktperson för strategin. 

1 Lag (1977:439) om kommunal energiplanering 
2 Källa: Nationella emissionsdatabasen 
3 Källa: Nationella emissionsdatabasen 

                                                 

 

 

 


