Energi och Avlopps policy
Alla nybyggda eller nyrenoverade hus skall självfallet uppfylla gällande
standard för isolering och energieffiktivitet för permanentboende.
Detta skall även gälla hus för sommarboende, så att de inte behöver
byggas om vid förändrade planer eller nya ägare.
Vid val av material och konstruktion ska metoder och material som
möjliggör återanvändning och återvinnig väljas.
Byggnadens skala skall anpassas till landskapet. I nuläget är alltför
många hus av en storlek som visar på liten förståelse för kontexten
och den lokala byggnadstraditionen.
Husen skall orienteras på ett sätt som optimerar möjligheten att utnyttja
passiv solenergi. Södervända tak skall upplåtas till kommunen för
solceller, utom i de fall fastighetsägaren själv investerar i solceller eller
solfångare.
Möjligheten att lokalisera ytterligare två vindkraftverk i samma område
som det som redan finns skall undersökas.
För uppvärmning rekommenderas biobränslen, solenergi och till viss del,
värmepumpar.
Som kommunen redan slagit fast i policydokument skall alla nybyggda
eller nyrenoverade hus ha urinseparering.
För sommarhus är det att föredra att avlopp tas om hand utanför
kommunens reningsverk. Detta för att undvika ett allt för stort tryck på
reningsverket under sommarmånaderna.
Mindre avloppsreningsanläggningar som använder sig av tex infiltration,
rotzoner mm bör finnas med i planeringen av områden där det är
troligt att merparten av husen nyttjas som sommarhus.
På ön där vattensituationen är något oklar bör tankar för regnvatten
installeras. Eftersom området inte är särskilt hårt trafikerat borde
mängden tungmetaller och annat otäckt i regn-/dagvattnet vara
försumbar. Så regnvattnet kan användas för att spola toaletter och
för tvätt.
Man skall också tänka på att regnvatten är mycket mjukt och
att det är viktigt att inte överdosera tvättmedel för att undvika övergödning.
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