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Årets första rådsmöte
Solen strålade och fåglarna kvittrade utanför
Västerås slott där årets första möte för Miljöoch klimatrådet genomfördes i slutet av april.
Rådets ledamöter hälsades välkomna av
vikarierande landshövding Ulrica Gradin. Hon
är ordförande för rådet i väntan på att
regeringen ska utse en ny landshövding i
Västmanlands län.

Aktuellt från rådet
Under mötet berättade Sara Paulsson,
ordförande i miljö- och klimatrådets
beredningsgrupp och Mårten Gustafsson,
sekreterare i densamma, om
beredningsgruppens arbete under pandemin.
De presenterade bland annat en nulägesrapport från rådets pågående projekt och
berättade att rådets webbplats kommer att utvecklas under 2022.
Till Miljö- och klimatrådets webbplats

Status för samverkan mellan E-Hub
och Miljö- och klimatrådet
Mikael Hjort, Per Löwgren och Elin Svanström
presenterade en uppföljning om den
samverkan som inletts mellan Electrification
Hub och Miljö- och klimatrådet. Bland annat
har en workshop genomförts. Den resulterade
i att två arbetsgrupper skapades, en
för Transport, logistik och laddinfrastruktur
samt en för Entreprenad.
Visionen är att samarbetet ska bli en katalysator för elektrifieringen av
transportsektorn och arbetsmaskinerna i Västmanland.
Om Electrification Hub på Mälardalens universitets webbplats.

Tema: Länets arbete med effekt – input och
samverkan framåt
En mycket populär punkt på programmet var mötets temaföreläsningar.
Föreläsare var Ove Fredriksson från Mälarenergi och Ivan Barck från
Energikontoret i Mälardalen.

Projekt EffektForum
Ove Fredriksson inledde med att berätta om
projektet EffektForum. Projektet startade i fjol
och har som syfte att möta de utmaningar
som länets kommuner och näringslivet står
inför för att säkerställa den framtida
energiförsörjningen. Initiativet till projektet
har tagits av Region Västmanland tillsammans
med Mälarenergi och Västerås stad.
Till pressmeddelande om projektet på Region Västmanlands webbplats.

Projekt Ökad elkapacitet och smart
effektanvändande
I samverkan med Energikontoret i Örebro
driver Energikontoret i Mälardalen projektet
Ökad elkapacitet och effektanvändning i Östra
Mellansverige. Ivan Barck berättade att
bakgrunden till projektet är den kapacitetsbrist
inom elnätet som riskerar att drabba flera
kommuner. Syftet är att hitta metoder för att
motverka bristen genom samverkan.
Om projektet på Energikontoret i Mälardalens webbplats.

Beslut om pågående projekt
2018 beslutade Miljö- och klimatrådet att ta
fram ett Skogsprogram. Inom projektet har en
skogsstrategi tagits fram. I strategin beskrivs
tio viljeriktningar som tydliggör hur aktörerna i
Västmanland kan bidra till att uppfylla det
nationella skogsprogrammet. Strategin har
varit ute på remiss under 2021 och svar har
kommit in från 20 aktörer. Under Miljö- och klimatrådets möte gjordes en
genomgång av hur remissvaren har bemötts.
Efter en diskussion beslutade Miljö- och klimatrådet att anta förslaget till
Västmanlands skogsstrategi 2030.
Skogsprogram på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Priset fyller 5 år – nominera
redan nu!

2018 beslutade Miljö- och klimatrådet att prisa
den eller dem som på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till att främja länets miljö- och
klimatarbete. Redan samma år delades
Västmanlands miljö- och klimatpris ut för
första gången.
Fyra pristagare har korats genom åren,
Food2Change, FlexiClean, Elektriker’n i
Dingtuna och VafabMiljö. I år kommer priset
att delas ut för femte gången. Vem som får ta
emot det avgörs på årets sista rådsmöte i
december.

Vem kan du nominera?
Priset ska gå till den eller de som på något vis
gör eller har gjort något som bidrar till rådets
vision eller på annat sätt bidrar till länets miljö- och klimatarbete. Det kan gå till
en person, ett företag, förening eller annan verksamhet. Du kan nominera dig
själv och andra, och du kan nominera flera olika bidrag.

Hur utses vinnaren?
De nominerade bidragen gås igenom av Miljö- och klimatrådets beredningsgrupp.
Varje bidrag analyseras efter ett antal kriterier som ska uppfyllas. Några av dessa
kriterier är miljönyttan, nytänkande, mod och inspiration. Beredningsgruppen
utser sedan ett antal finalister. De presenteras för rådet under årets sista
rådsmöte. Det är också då som rådet tillsammans beslutar vem som till slut står
som vinnare.

Nominera redan idag
Det är lätt att glömma alla bra och smarta saker du eller någon annan gjort för
klimatet och miljön - så gör din nominering redan idag!

Hållbara transporter
Hållbara godstransporter är ett av Miljö- och
klimatrådets projekt som leds av Länsstyrelsen
i Västmanlands län. I projektet samarbetar
Länsstyrelsen med Sveriges Åkeriföretag och
projektledare är Jan van der Horst. Syftet är
att främja hållbara transporter.
Inom projektet har man arbetat utåtriktat genom seminarier och individuella
dialogmöten för att inspirera och motivera åkerier och stora godstransportköpare
att minska sin klimatpåverkan. Det har tagits fram två vägledningar, en för
transportköpare och en för transportsäljare.
-Vi vill att det ska bli lättare för de som köper och de som säljer transporter att
upphandla klimatsmart. Det finns idag stora möjligheter att minska
klimatpåverkan inom detta område, både för köpare och säljare av
godstransporter, säger Jan van der Horst.

Projektet utvidgas
Projektet har under 2021 vidgats till att även innefatta godstransporter till sjöss.
Ett av projektmålen är att få stora godsköpare att främja överflyttning av gods till
sjöfart och på så sätt bidra till att minska rederiernas klimatpåverkan. Nu pågår
arbetet med att ta fram liknade vägledningar för sjötransporter som de för
transporter på väg.

-Vi har nu påbörjat arbetet med att ta fram vägledningar i samarbete med
rederier, hamnar och stora köpare av godstransporter till sjöss. Målet är att de
ska vara klara till november, avslutar Jan van der Horst.

Webbinarium 8 juni om
kommunernas roll i
effektfrågan
Energikontoren i Östra Mellansverige och
Länsstyrelsen i Östergötland arrangerar en
digital inspirationsförläsning om kommunernas
roll i effektfrågan den 8 juni. Under en timmes
föreläsning får du bland annat höra hur Helsingborgs och Uppsala kommun har
valt att arbeta.
Läs mer och anmäl dig på Energikontoret i Mälardalens webbplats.

Tipsa någon om att prenumerera på Miljö- och
klimatrådets nyhetsbrev
Känner du någon som borde läsa Miljö- och klimatrådets nyhetsbrev? Tipsa denne
att mejla Ulrika Mogren på Länsstyrelsen, ulrika.mogren@lansstyrelsen.se.
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