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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att uppmuntra miljöstrategen Magnus Karlsson att fortsätta utbilda politiker och 
medarbetare om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Borgholms kommuns energi- och klimatstrategi 2019-11-
18. Till strategin ska en handlingsplan tas fram.

Beslutsunderlag
Utkast till handlingsplan för energi- och klimatstrategin.

Dagens sammanträde
Diskussion om hur en handlingsplan ska hanteras rent formellt. Kanske är det bättre 
att utgå från helheten i hur kommunen arbetar med Agenda 2030? Då kan respekti-
ve förvaltning eller bolag peka ut vilka mål man ska arbeta mot och även följa upp 
arbetet. Det finns redan en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för Agenda 2030. 
Magnus Karlsson arbetar för att genomföra ytterligare utbildning i Agenda 2030, 
Glokala Sverige, för medarbetare och politiker.

Beredningen konstaterade att utbildning och information är viktig. Hemsidan borde 
utnyttjas bättre. 

Ett underlag som omfattar vilka mål i Agenda 2030 som skulle behöva adresseras i 
kommande budgetprocess behöver tas fram.

______________
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§ 2  Diarieenhet

Vattengruppen

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att förslagen på mål för kommunens vattenförvaltning måste förankras i kommunen 
och i BEAB.

Ärendebeskrivning
Miljö- och hållbarhetsberedningen utgör även kommunens vattengrupp.

Beslutsunderlag
Kommunens fortsatta arbete med vattenförvaltning, PM framtaget av Bertil Lund-
gren

Dagens sammanträde
Bertil Lundgren redogjorde kort för utsänt underlag och läget för kommunens vatten-
förvaltning.

Beredningen ansåg att målsättningar för vattenvårdsarbetet bör inordnas i arbetet 
med Agenda 2030. Själva målformuleringarna behöver också vara vassare än för-
slagen i underlaget. Målen bör ha ett läge att utgå från, och gärna ett slutår. 

Vattenvårdsarbetet bör kunna göras gemensamt med Mörbylånga kommun. Sam-
verkan kan till exempel ske via Ölands vattenråd där båda kommunerna är delaktiga 
i arbetet.

Vatten skulle kunna vara ett tematiskt tillägg till den översiktsplan som kommunen 
arbetar med.  

______________
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§ 3 Diarieenhet

Information och mötesplanering

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att information om Kalmar läns luftvårdsförbund tas upp vid nästa sammanträde.

Dagens sammanträde
Magnus Karlsson, miljöstrateg, informerade om bland annat förutsättningarna för att 
få en biogasmack i kommunen, om möjligheten att tanka kommunens bilar med bio-
diesel, projektet biogasboost och läget för den kommunala energirådgivningen. Ett 
PM med informationen biläggs protokollet.

Nyttjandet av den med flera andra kommuner gemensamma energirådgivaren är 
lågt, men tjänsten är inte helt lätt att hitta via kommunens hemsida. Beredningen an-
såg att det vore  bra om tjänsten marknadsförs bättre.

______________
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Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-01-22
Uppdatering om hållbarhetsarbetet från Miljöstrategen i Borgholms 
kommun

Biogasmacken
Borgholms kommun har genom kommunstyrelsen fattat ett principbeslut om att en stor del av 
kommunens fordonsflotta skall bytas ut mot biogasbilar istället för bensin- och dieselbilar. 
Övergången ska ske gradvis i samma takt som fordonsparken åldras och ersätts med nya 
bilar kommer en ansenlig andel av de nya bilarna som köps in att bli biogasbilar. Biogas har 
flera fördelar som drivmedel framför fossila drivmedel och el. En av de största fördelarna 
jämfört med elbilar är att biogasbilar inte måste stå stilla under tiden de laddas. De är därför 
ett viktigt komplement till elbilarna inom verksamheter som kräver fordon som alltid är 
tillgängliga.
Orange gas är ett holländskt bolag som jobbar med biogas. De driver både 
produktionsanläggningar och distribueringsställen. Bolaget har ansökt om och beviljats 
pengar från klimatklivet för att bygga en biogasmack i Borgholm.
Orange gas förhandlar med P-O Persson om mark i triangeln för att bygga macken där. 
Bolaget tydliggjorde tidigt i processen att triangeln är det attraktivaste läget i Borgholm, ur 
deras perspektiv.
Parallellt med dessa förhandlingar har Miljöstrategen i uppdrag att ta fram förslag på 
alternativa placeringar. De mest synliga och tydligaste ytorna har redan undersökts och 
avfärdats. Nu återstår att hitta andra placeringar genom att göra analyser i GIS.

HVO100-Biodiesel
Många av våra bilar är för nya för att bytas ut mot el eller biogas. För de dieselbilar som 
kommunen äger och som inte skall bytas ut inom den närmsta tiden finns ett hållbarare 
alternativ än diesel (fossil diesel). HVO-100 eller biodiesel som det också kallas kan tillverkas 
av en rad olika restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin. En del HVO100 tillverkas 
också av restprodukter från palmoljeframställning. Då HVO-100 innebär en besparing av 
koldioxidutsläppen är detta bränsle att föredra före diesel.
I dagsläget finns inget tankställe för HVO100 i Borgholms kommun men OKQ8 som vi har 
avtal med fram till 2021 är intresserade av att erbjuda detta bränsle.
Innan ett skarpt förslag kan läggas fram återstår att utreda några frågor. Vi behöver veta hur 
mycket dyrare en övergång till HVO100 kommer bli. För att göra en uppskattning av 
kostnaderna har jag efterfrågat hur många bilar det rör sig om och den genomsnittliga 
körsträckan våra bilar har. Samma frågeställningar har riktats till BEAB.

Biogasboost
Projektet började i slutet på 2018 och pågår till 2021. Under 2019 medverkade Borgholms 
kommun (d.v.s. miljöstrategen) vid ett antal olika evenemang. Bland annat vid Biogasdagen i 
Mörbylånga kommun, Ölands spira, under kalmarsundsveckan m.m. Dessutom bidrog 
Borgholms kommun genom att ta fram underlag till trycksaker, informationsmaterial och 
informationsstrategier genom att ta fram USPar (Unique Selling Points) för biogas. 
Borgholms kommun bidrog även kreativt genom att fotografera för projektet och donera 
privata bilder.
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I nuläget är det känt att Borgholms kommun under 2020 kommer deltaga vid aktiviteter, 
konferens och bidra med text för intern kommunikation inom de kommuner som deltar i 
projektet (alla länets kommuner utom Västervik) m.m. Eftersom planeringen av året precis 
börjat kommer kommunen troligen bidra med mycket annat till projektet.

Energirådgivning
Miljöstrategen har undersökt hur enkelt det är att hitta kommunens energirådgivare. Om man 
söker på nätet efter vår energirådgivning är det enkelt att få en träff. Man hittar snabbt en 
länk till kommunens hemsida (https://www.borgholm.se/energi-och-klimatradgivning/ ). 
Däremot finns inga uppgifter om hur man får tag i energirådgivaren, inga kontaktuppgifter 
eller liknande på hemsidan.
Servicecenter uppger att de får ett par samtal per år om energirådgivning. De kopplar dessa 
vidare till vår energirådgivare.
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