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I september klubbade fullmäk-
tige igenom en ny klimatplan.

–  Sunne kommun visar med kon-
kreta åtgärder hur man vill ta ansvar 
för att nationella, regionala och lokala 
miljömål kan nås, säger Kristina 
Rebane, kommunens miljöstrateg. 

Med en väl förankrad klimatplan, remiss-
rundorna har varit omfattande, vill Sunne 
kommun uppnå ett hållbart samhälle ur såväl 
ekologiska, ekonomiska som sociala aspek-
ter.

– Att satsa på miljöfrågor är också väl-
färdspolitik. Det här är kanske den största 
utmaningen mänskligheten står inför. Därför 
hakar de olika samhällsaspekterna i varandra 
säger Kristina Rebane. 

Nedbrytbara miljömål
I klimatplanen finns såväl korta som långsik-
tiga mål. De kortsiktiga är direkt nedbrutna 
ur 4 av de 16 nationella miljömålen som har 
koppling till klimatfrågan.

Utsläppen av koldioxid ska minska, liksom 
bensen- och partikelhalterna från fordons-
trafiken. 2011 ska minst 90 procent av kom-
munens och de kommunala bolagens fordon 
vara miljöklassade. Det finns också mål om 
minskad energiförbrukning och minskad 
elförbrukning i kommunens och de kommu-
nala bolagens fastigheter. 

Lång erfarenhet en tillgång
Stora satsningar kommer därför att göras 
de närmaste åren för att effektivisera och 
minska energiförbrukningen i kommunens 

Klimatplan 2009-2014 antagen

Sunne tar ansvar för ett uthålligt samhälle

fastigheter. Elförbrukningen 2011, liksom 
energiförbrukningen, hos kommunens och de 
kommunala bolagens fastigheter ska minska 
med minst 10 procent jämfört med 2007 års 
nivå. 2012 ska ingen kommunal fastighet 
ha en uppvärmning som baseras på fossila 
bränslen.

Bertil Nilerud är fastighetsingenjör med 
lång erfarenhet av energieffektiviseringar i 
kommunens fastigheter:

– Vi har i 30 år jobbat med dessa frågor och 
det är positivt att arbetet kan intensifieras nu. 
1979 använde Sunne kommun 3 000 kubik-
meter eldningsolja per år för uppvärmning av 
sina fastigheter. Idag är den siffran under 200 
kubikmeter. Redan för fem år sedan bytte vi 
till lågenergilampor i gatubelysningen.

Ändamålsenliga lokaler
Just nu pågår en energikartläggning av kom-
munens fastighetsbestånd med förslag på åt-
gärder som ger effektivaste resultat. Det kan 
vara att uppgradera äldre tekniskt innehåll 
som ventilationssystem. Därefter ska en för-
djupad översyn göras i samma syfte.

– Det är viktigt att tänka långsiktigt i dessa 
frågor. För mig handlar det också mycket om 
ändamålsenlighet. Det är vettigt att ha golv-
värme i en förskola där barnen ligger på gol-
vet hela dagarna, men långt ifrån överallt. Lo-
kalernas möblering och arbetsorganisation är 
också parametrar som betyder mycket för att 
spara energi, säger Bertil Nilerud.

Fossilbränslefri zon
Sunne kommuns vision för klimatarbetet är 
vacker läsning och ett långsiktigt mål utöver 
visionen är att Sunne kommun ska bli en fos-

Miljöskolan nummer ett. Nu ska det sparas energi och pengar genom att kommunens alla fastigheter ska energieffektiviseras. Långt ifrån alla 
fastigheter har den moderna miljöteknik som Lysviks skola, med ett ventilationssystem med förvärmt och förkylt luftintag och självdrag. 

Sunne kommuns vision 
för klimatarbetet:

Användningen av energi och naturre-
surser inom Sunne kommun, som geo-
grafisk enhet, ska kännetecknas av hög 
effektivitet och uthållighet ur ett långsik-
tigt ekologiskt perspektiv. Det innebär 
en effektiv användning av elenergi och 
en successiv utfasning av fossila bräns-
len till förmån för förnyelsebara sådana 
samt prioritering av kretsloppslösningar 
och återvinning. Organisationen Sunne 
kommun ska bli fossilbränslefri!

silbränsle fri zon vid detta seklets slut (idag 
härleds 35 procent av all konsumerad energi i 
Sunne till fossilt bränsle). Men hur ska dessa 
ord övergå i faktiska resultat? 

– Arbetsgruppen för klimatplanen har till 
uppgift att driva på aktiviteter, följa upp akti-
viteter och måluppfyllelser. Vi har anställt Gun-
Britt Olsson som på 50 procent ska ägna sig åt 
rådgivning och energibesparingar och inte minst 
ska vi formalisera ett lokalt energi-, miljö- och 
klimatråd i kommunen där även engagerade 
invånare och lokala företagare ska ingå som 
bollplank, pådrivare och bidra till entrepre-
nörskap inom förnyelsebar energi. Ytterst 
är kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarig 
som styrgrupp för klimatplanens genomför-
ande, berättar miljöstrateg Kristina Rebane

Sunnebloggen ny mötesplats

Sunnebloggen är ett nytt sätt att mötas.  
Människor med anknytning till Sunne 
berättar om sin bild av bygden, med ut-
gångspunkt i olika teman.

Har du inte läst den tidigare gå in på  
sunnebloggen.blogspot.com. Här är ett 
par exempel på vad du kan möta:

”Runt vårt hus har vi Fryksdalen i minia-
tyr. Nästan larvigt gulligt. Små kullriga 
raviner, mjuka fåror i naturen. Söta höj-
der med skogen i fonden. Bullerbyröda 
hus, till synes utkastade här och där i det 
badbollsglada gröna.”
Jakob Hultkrantz,
Skådespelare och regissör, 
Västanå Teater.

”Sunne doesn’t realise it’s a small town 
with no real right to be so popular and 
exciting. The reason it carries it off is 
because it has an infrastructure created 
by people with dreams which they trans-
form into realities. This is a place where 
lots of forward thinking people live, 
where the nature is so beautiful it takes 
your breathe away and because Sunne 
doesn’t know its Sunne, it actually thinks 
its New York”.
David Beattie
Frisör bördig från Skottland.

Sunnebloggen ingår i Sunne kommuns 
EU-finansierade projekt ”Genius Loci 
- platsens talang”. Projektet handlar om 
att ta tillvara på och utveckla den unika 
talang som finns här så att tillväxten och 
attraktionskraften ökar.

Publikrekord när 
Pär kom till Sunne

Med rubriken ”Är du klimatsmart?” in-
bjöd Sunne kommun den 5 oktober alla 
intresserad till en kostnadsfri och inspi-
rerande föreläsning med TV-meteorolo-
gen Pär Holmgren på Selma Spa+. Kli-
matet stod i fokus och Pär gav tips på hur 
alla kan leva ett mer klimatsmart liv.

Klimatförändringarna och andra mil-
jöhot världen upplever är allvarliga och 
får stora konsekvenser om inte åtgärder 
sätts in. Det behövs politiska beslut, ut-
veckling av ny teknik och beteendeför-
ändringar hos var och en. Alla behöver 
vi dra vårt strå till stacken och hjälpas 
åt, är Pärs budskap. Liksom devisen: Det 
är inte för sent, men det är bråttom. Alla 
inbjudna, vilket var 350 personer, bjöds 
på ekologiskt, KRAV-märkt fika. Natur-
ligtvis.

Efter föreläsningen signerade Pär 
Holmgren sina böcker ”Meteorologernas 
nya väder” och ”Mat och klimat”.

Publiksiffran är publikrekord för kom-
munarrangemang och hotell SPA+.


