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Årsredovisningen för 2011 – miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2010 om lokala mål utifrån de nationella miljökvalitetsmålen.
Beträffande miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan gäller sedan dess följande för Sigtuna
kommuns del:
"Begränsad klimatpåverkan
Koldioxid från fossila bränslen är den överlägset dominerande växthusgasen i Sigtuna kommun.
Den står för ca 85% av de sammanlagda utsläppen av växthusgaser. Utsläppen kommer främst från
väg- och flygtrafik. Koldioxidutsläppen beräknas (exkl. utrikes flyg) ha minskat med 25 % från 1990
till 2007.
Miljömål: Sigtuna kommun ska bidra till att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Utsläppen av koldioxid från all verksamhet inom Sigtuna kommuns
geografiska område (exkl. utrikes flyg) skall år 2020 vara minst 40 procent lägre än 1990."
För att uppnå målet finns den lokala klimatstrategi som kommunfullmäktige beslutade om i april
2009. Dess fem övergripande punkter är citat:
"1. Fossila bränslen ska successivt ersättas av förnybara alternativ inom kommunens verksamheter.
2. Energianvändningen inom kommunens verksamhet ska successivt miljöanpassas, effektiviseras
och minska.
3. Kommunens fysiska planering och samhällsbyggande ska vara klimatanpassat och förbättra
förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter.
4. Klimat- och miljöpåverkan från de varor och tjänster som kommunen köper ska minska.
5. Medvetenheten om klimat- och energifrågor inom kommunen som organisation, dess invånare,
företag och organisationer ska öka.
6. Kommunen ska aktivt medverka till produktionen av förnybar energi."
Undertecknade, som drivit på i dessa frågor, uppskattar att Sigtuna kommun nu har både ett
långsiktigt mål och en strategi för klimatarbetet. Och vi bidrar själva i olika sammanhang med frivilliga
insatser i enlighet med punkterna i kommunens klimatstrategi.
Utsläppen av koldioxid från kommunens geografiska område var år 1990 265181 ton (Naturvårdsverket), 2007 hade siffran gått ner till 210247 ton (RUS). Med det 2010 antagna målet skulle
koldioxidutsläppen 2020 vara nere på 159109 ton (40 procent lägre än 1990).
Vi önskar att kommunens årsredovisning för 2011 redovisar de senast tillgängliga siffrorna för
de årliga koldioxidutsläppen efter 2007, gärna även för 2011 om det går, och vilka åtgärder som
t o m 2011 vidtagits för att nå målet för 2020, t ex hur kommunen använt sin klimatstrategi.
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