Workshop kring Färdplan för fossilfri konkurrenskraftig uppvärmningsbransch - Katrineholm
Det gemensamma åtagandet, alla vi som står
Redan idag gör vi detta för att uppfylla åtagandet
bakom färdplanen

Är positiva till lokala energisamarbeten och
Finns en klimatgrupp bland privatpersoner som är öppen för alla som
sektorsövergripande samverkan och vi
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet håller ihop.
utvecklar affärsmodeller som stödjer en sådan
utveckling

Agerar som föredöme i den egna
verksamheten för att uppmuntra till
fossilfrihet, energieffektivisering,
resurshushållning och minskade
växthusutsläpp

Premierar fossilfrihet i samband med
upphandlingar

Fastighetsägare och Byggherrar

Framöver behöver vi arbeta med detta för att uppfylla åtagandet
Fastighetsägarna framför önskemål om flera forum för samarbete samt en
gemensam struktur för energisamarbeten.
Förslag att kommunen tar det till Energikontoret.
Kan kommunen bidra med hjälp till att ta fram klimatåtgärdsplan?
Ta avstamp i färdplanen eller kommunens klimat- och energistrategi.
Stöd från kommunen kring vad som behöver göras kring ev energikartläggning.
Fler behöver komma på en sådanhär träff, vad kan göras för att öka
engagemanget?

Hållbarhetstänk; elcyklar, kjällsortering, batterier, farligt avfall
Jobbar med biogas
Flera av bolagen tecknar automatiskt grön el-avtal på nya hyresgäster när de flyttar Marknadsföra det som görs, exempelvis genom att märka biogasbiler med mera.
Bli bättre på att marknadsföra fjärrvärmen som fossilfri.
in.
Gröna hyresavtal kan vara något att tänka på.
Arbeten med att mäta vatten i fastigheter, dosera tvättmedel, prognosstyrning
pågår.
Materialsortering vid rivning funkar bra.
Premiera fossilfrihet i samband med upphandlingar exempelvis gällande
transporter.
Luddigt formulerade krav, klara riktlinjer skulle hjälpa.
Ekonomi styr mest - miljödelen får stå tillbaka ibland. Krav ställs men det finns inte
De som jobbar med upphandling är inte alltid de som skarpt kan klimatfrågan.
alltid resurser risk att det inte blir "skall-krav"
Kommunen är engagerade i upphandlingskriterinerna för Fossilfritt Sverige.

Redan idag gör vi detta för att uppfylla åtagandet

Framöver behöver vi arbeta med detta för att uppfylla åtagandet

Driftoptimerar; klimatskalsåtgärder vid renvering.
Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att
Kommunen har inlett ett arbete med fastighetsförvaltare.
genomföra kostnadseffektiv minskning av
Intresse kring exempelvis solceller, krav vid nybyggnationer.
uppvärmningsbehovet och effektbehovet
Idag görs framförallt mindre åtgärder.

Solceller?
Organisationsfrågor inom komunen
Intresse för HotRemote.

Vi driver på teknikutveckling genom att, själva
eller tillsammans med andra, satsa på
exempelvis smart styrning för att minska
Solceller
effekttoppar, energilagring samt solel och värme

Planering för solceller

Vi källsorterar och/eller underlättar
källsortering av avfall, särskilt plast, för att
minimera fossilt innehåll i restavfall som går
till energiåtervinning, både i byggprocessen
och i förvaltningsskedet

Förtydligande krav vid upphandlingar.
Jobba med källsortering vid byggrocess.
Mer information till boende.
Oklarheter vad kraven på fastighetsnära insamling kommer innebära,
fastighetsägarna upplever att det än så länge är för oklart för att ta några beslut.
Dilema i Katrineholm kring ansvarsfrågan kring avfallet. Hur ser avfallsstrategin ut
på lång sikt? Behöver samverka mellan TvAB, kommun och Sörmland Vatten.

Försök med källsorteringsrum, svårt med driften. Folk slänger annat/fel.
Gröna påsen har införts sedan ca 3 år, funkar ganska bra.

