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Dnr  2019/1134  -  2.

§ 150 Kranmärkning

INLEDNING
Kranmärkt är en kostnadsfri märkning som Svenskt Vatten tagit fram  .
För Sala kommuns del skulle det innebära att verksamheterna förbinder sig att inte
använda flaskvatten. Märkningen är en konkret åtgärd som går i linje med Sala
kommuns målsättning om att verka för ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Beredning

Bilaga KS 2019 /137  /  1, missiv  — förslag om att Kranmärka Sala kommuns
verksamheter

Föredragning av miljöstrateg Linn Hemlin.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att Kranmärka Sala kommuns verksamheter.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos [C) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

_a_t_t Kranmärka Sala kommuns verksamheter.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Förslag om att Kranmärka Sala kommuns verksamheter

Kranmärkt är en kostnadsfri märkning som Svenskt Vatten tagit fram vilket för Sala

kommun skulle innebära att verksamheten förbinder sig till att inte använda

flaskvatten. Märkningen är en konkret åtgärd som går i linje med Sala kommuns

målsättning om att verka för ekologiskt och ekonomisk hållbarhet.

En målsättning i den kommande Avfallsplanenför år 2020-2030är att kommunen

ska bli Kranmärkt senast till år 2022.

Den kostnadsfria märkningen skulle innebära att Sala kommuns verksamheter inte

ska använda flaskvatten.
För att Kranmärka sig krävs det att kommunen ser över när förpackat vatten

används, det kan vara i matsal, vid interna möten, utbildningar, event eller externa

konferenser. Beroende på i vilken utsträckning förpackat vatten används kan

märkningen resultera i energibesparingar och reducering av klimatpåverkande

utsläpp.

Kranvatten är mycket bättre än förpackat vatten som kräver tillverkning och tunga

transporter, orsakar onödiga utsläpp samt avfall. Kranvatten är dessutom billigare,

mycket energisnålt och är alltid lokalproducerat. Att producera och leverera en liter

förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten

från kranen.

Sala kommun har goda förutsättningar att vara en förebild inom hållbarhetsarbetet.

Genom Kranmärkningen blir Sala den första kommunen i Västmanlands län och en

av få kommuner i hela landet som får hållbarhetsmärkning för verksamheter som

väljer kranvatten. Därmed tar Sala kommun ställning för bättre miljö samtidigt som

det inspirerar kommuninvånare och andra verksamheter att också välja kranvatten.
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Förslag till beslut

“I ll 70 l” “x

Kommunstyrelsen beslutar

Mil

a_tt kommunorganisationen ska Kranmärkas.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0224-74 70 00 Miljöstrateg

Box 304 Fax: 0224-188 50 Linn Hemlin

733 25 Sala kommun.info@sala.se Telefon: 0224-74 74 14

www.sala.se Samhällsbyggnadskontoret

linn.hemlin@sala.se


