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Bilaga 1 

1.1 Åtgärdsplan till Energi och klimatstrategi för Sala 
kommun 2020-2030 

Åtgärdsplan till Energi och klimatstrategin för Sala kommun 2020-2030 syftar till 

att verka som ett konkret arbetsverktyg i kommunens arbete med att nå uppsatta 

energi-och klimatmål.  

Nya arbetsmetoder för minskad klimatpåverkan och ökad anpassning till 

klimatförändringar utvecklas ständigt och i rask takt. Möjlighet till viss flexibilitet 

i Klimatstrategins Åtgärdsplan är därför nödvändig för att de övergripande målen 

om fossilfria transporter och tillförlitlig förnybar energiförsörjning ska 

kunna uppnås.  

Åtgärdsplanen ska vara ett levande dokument och ska följas upp årligen, planen 

ska också kunna revideras vid behov eller minst vartannat år till skillnad från 

Klimatstrategin som revideras en gång per mandatperiod. Eventuella 

revideringar av åtgärdsplanen tas fram av berörd arbetsgrupp och ska sedan 

godkännas av styrgruppen. Det är kommunstyrelsen i Sala kommun som beslutar 

om eventuella ändringar av Åtgärdsplanen till klimatstrategin för Sala kommun 

2020-2030. 

1.2 Åtgärdsplan Sala kommun 
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Sala kommuns invånare och deras engagemang för energi-och klimatfrågor är 

avgörande för klimatstrategins måluppfyllelse. Ambitionen är att ett lokalt 

klimatavtal mellan civilsamhället och kommunen finns på plats senast år 

2024. Detta lokala klimatavtal mellan kommunen och civilsamhället ska syfta till 

att öka kommunmedborgarnas möjligheter till fossilfria transporter och 

tillförlitlig förnybar energiförsörjning. Aktörer på energimarknaden i Sala 

kommun behöver samverka under programperioden för att skapa en samlad bild 

av energiförsörjning och energianvändning inom kommunen. En handlingsplan 

för kommuninvånarnas omställning till förnybar energi tas fram i samband med 

detta. Bred samverkan kring energiförsörjningen i kommunen är av central 

betydelse för att alla Salabor i enlighet med klimatstrategins mål ska kunna 

erbjudas tillförlitlig förnybar energiförsörjning år 2030.  

Nulägesanalysen visar att av totalt 3,2 ton koldioxid per invånare och år i Sala 

kommun så härrör 2,8 ton från transporter. Med tanke på kommunens storlek så 

är en fungerande infrastruktur och möjlighet till effektiva transporter därför av 

central betydelse för minskad klimatpåverkan lokalt i Sala kommun.  

Kollektivtrafiken ska prioriteras och tillgängliggöras för fler under 

programperioden. 

Kommuninvånarnas fordonsflotta som ändå behövs för att vi ska kunna leva 

och bo med bibehållen god livskvalitet i hela kommunen, ska vara oberoende av 

fossila bränslen 2030. 

Förbättrad gång-och cykelinfrastruktur i Sala kommun ska också hjälpa till att 

minska bilberoendet och öka möjligheten till hälsosammare färdalternativ och 

förbättrad luftkvalitet i tätorterna.  
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Aktuella åtgärder;  

 Förstudie för landsbygdbaserad biogasproduktion och distribution tas fram 

med stöd av kommunen.  

 Den resurs som skogen utgör i form av källa till förnybara bränslen och 

material ska tas tillvara. 

 Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon prioriteras/gynnas. 

 Samverkan för genomförande av Infrastrukturplanen för 2018-2029 som 

bland annat anger att cykelvägar ska anläggas mellan Sala stad och de 

orter som ligger inom cykelavstånd.  

 Möjlighet till säker parkering för cyklar och/el-cyklar prioriteras i 

anslutning till samhällsnyttiga funktioner/byggnader, arbetsplatser och 

flerbostadshus och normen om egen bil med tillhörande parkering får 

utmanas vid nybyggnation. 
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1.2.1.1 Kollektivtrafik och 

samhällsbetalda resor  

I Sala reser alla invånare sedan våren 

2018 gratis med kollektivtrafik inom 

kommunen. Nyttorna med detta är flera 

men det är också ett steg mot att nå det 

nationella målet för kollektivt resande 

som säger att antalet resor med 

kollektivtrafik fördubblas till 2020 

jämfört med 2006. Antalet 

kollektivtrafikresor per invånare i Sala 

kommun används därför som en 

indikator för kommunens klimatstrategis 

måluppfyllnad.  

Stadstrafikens bussar kör sedan 2015 helt 

på fossilfria bränslen (Biogas) och länets 

bussar kör sedan 2017 helt på fossilfritt 

bränsle (Biogas och HVO). Andelen resor 

med kollektivtrafik låg 2006 omkring 12 

resor per invånare för Sala och tabellen 

nedan visar antalet kollektivtrafikresor 

per invånare med buss, stads- och 

regionalbuss sammantaget målet för 

2030; 

2014 2015 2016 2017 2018 2030 

14 17 17 16 19 24 

1.3 Åtgärdsplan Sala kommuns verksamheter  

Sala kommuns verksamheter arbetar aktivt med energi-och klimatfrågor inom 

sina respektive verksamhetsområden.  

För att skapa en god förankring samt för att ta vara på verksamheternas 

kunnande och kompetens, har samverkan med enhetschefer och tjänstepersoner 

varit viktig del i strategins framtagande. Den här samverkan har resulterat i en 

Åtgärdsplan även för Sala kommuns verksamheter som sammanställs i 

nedanstående avsnitt. Åtgärderna ska genomföras i nära samverkan och där 

så behövs, exempelvis kring investeringsbudget och projektering, med stöd 

av övriga berörda enheter i kommunen. 
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1.3.1 SAMMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

1.3.1.1 Fastighetsenheten 

Sala kommuns fastigheter är av varierande ålder och byggnaders 

energiprestanda varierar också.  

Den energi som tillförs i form av el och för uppvärmning är dock förnybar till 

nära 100 procent och andelen solbaserad el ökar. 

Ett aktivt energieffektiviseringsarbete ska fortsatt prioriteras inom kommunens 

fastighetsförvaltning och med fortsatt fokus på; 

 Inventering av ventilation med tillhörande undercentraler med tillhörande 

besparingsåtgärder. 

 Temperatursättning i kommunens lokaler enligt arbetsmiljöverkets 

siffror/rekommendationer. 

 Kunskapshöjande insatser för energi-och klimatfrågor riktat till de som 

brukar kommunens fastigheter. 

 Att all styr och regler som byts ut eller vid nyproduktion kopplas upp till ett 

övervakningssystem som också kan fjärrstyras och att alla larm kopplas till 

felanmälan och jour. 

 Att all ny ventilation som byggs är behovsstyrd. 

 Att solpaneler monteras på all nyproduktion.  

 Att bygga energieffektivt vid nyproduktion- motsvarande Sweden Green 

Building Council (SGBC)s krav för miljöbyggnad silver eller motsvarande 

eftersträvas.  

Det befintliga fastighetsbeståndets energiprestanda är en stor utmaning likväl i 

kommunen som på nationell nivå men ambitionen är att det offentliga ska visa 

på goda exempel och inspirera övriga aktörer i kommunen till energi-och 

klimatsmarta val.  

Den energifokuserade inventeringen av befintligt fastighetsbestånd med 

tillhörande nyckelindikatorer som syftar till att ytterligare klargöra potentialen 

till energibesparingar ska fortlöpande pågå under klimatstrategins 

programperiod 2020-2030.  

1.3.1.2 Plan- och utvecklingsenheten  

Plan-och utvecklingsenhetens energi-och klimatarbete i Sala kommun fokuserar 

främst på klimatanpassning av kommunen. Klimataspekten skall tas med i 

centrala styrdokument och en separat klimatanpassningsplan ska också tas fram. 
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Kommunen som markägare, fastighetsägare och byggherre ska inför 

nyinvesteringar, etableringar och försäljning av mark framförallt arbeta utifrån 

de tre fokusområdena nedan;  

 

Planera för energieffektiva offentliga byggnader 

 

Planera för Solel  

 

Planera för tillförlitlig förnybar energiförsörjning 

 

Planera för effektiva offentliga byggnader 

Byggnaders långa livslängd ska tas i beaktande och därför är det relevant att 

redan i planeringsstadiet ha höga mål för byggnadens energiprestanda. 

Det offentliga bör visa vägen och vid byggande av nya offentliga fastigheter 

och lokaler i Sala kommun skall energikrav ställas där det är möjligt samt i 

enlighet med gällande lagstiftning. 

Planera för Solel  

En inventering har genomförts som utreder potentialen för Solel i Sala kommun. 

Inventeringen fastställer bland annat en potential om cirka 75 procent 

solelbaserad energiförsörjning på årsbasis. För att möjliggöra en mer 

solbaserad elförsörjning av kommunens verksamheter krävs ytterligare 

planering för hur detta kan prioriteras samt för att utse lämplig placering av 

paneler.  

Planera för tillförlitlig förnybar energiförsörjning 

Kommunstyrelsen i Sala kommun ska eftersträva att med hjälp av fjärrvärme 

säkerställa en tillförlitlig förnybar energiförsörjning genom att; 

Via markanvisningsavtal ställa krav på fjärrvärmeutbyggnad till strategiskt 

lämpliga områden för detta i Salas tätorter.  
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1.3.1.3 Samhällstekniska enheten - VA  

Det kommunala avloppsreningsverket är en central verksamhetsanläggning även 

för genomförandet av Klimatstrategin och ansvariga tjänstepersoner på verket 

har meddelat flera åtgärder som planeras under strategins programperiod; 

 Optimera panndriften för minimering av fackling och effektivare 

energianvändning. 

 Översyn av elabonnemang för en effektivare nyttjande. 

 Effektivisera energikrävande anläggningar.  

 Bättre ta tillvara avloppsslammet. 

 Satsa på solenergi vid reningsverken, både Sala och Hedåker.  

1.3.1.4 Gata/Park 

Grönstrukturen är väldigt viktig för Salas 

klimatanpassningsarbete och träd och 

växtlighet är effektiva koldioxidfångare 

samtidigt som de förbättrar luftkvaliteten 

i övrigt. I samband med kommunens 

senaste nyplantering av en trädallé 

förstärktes också buffringskapaciteten för 

skyfall ytterligare genom att biokolbäddar 

lades kring trädens rotsystem. Och 

arbetet med att öka möjligheten för lokal 

fördröjning och rening av dagvatten 

ska ges hög prioritet inför gata-och 

parkinvesteringar. 

Gata-parkenheten tillser bland annat att 

drift och skötsel av Salas välkända 

parkmiljöer sker på ett hållbart sätt genom effektiv resursanvändning. 

Parkbilarna drivs på förnybar-el och övriga arbetsredskap och verktyg ska i allt 

större utsträckning övergå till förnybart i takt med den teknikutveckling som 

sker. Sedan 2015 försörjs även hela gatubelysningen av LED-belysning. 

Det material som används till sandning vintertid består numera av bergkross 

som är ett hållbart alternativ till natursand som också återanvänds i så stor 

utsträckning som möjligt vilket är en stor resursbesparing. Sopsanden i Sala 

kommun ska återanvändas.  

Utmaningar som gata-parkenheten står inför berör inläckage i 

avloppsledningsnäten som bland annat innebär energiförluster. En miljö- och 

klimatvinst finns att hämta om vi kan komma till rätta med 

inläckageproblematiken för kommunens ledningsnät.  
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1.3.1.5 Måltidsenheten  

Hållbarhet, kvalitet och klimat är hjärtefrågor för Måltidsenheten i Sala kommun 

som har en miljöanpassad matsedel samt bedriver ett aktivt arbete för att minska 

matsvinnet. Den SMART:a mål-modell som används ger verktyg för att bland 

annat minska antalet transporter och andelen tomma kalorier. 

I tabellen nedan redovisas nyckeltal för måltidsenhetens nuvarande miljö-och 

klimataspekter; 

År CO2/Kg 

Livsmedel 

Livsmedel 

totalt(kg) 

Andel 

ekologiska 

livsmedel 

(%) 

Matsvinn/ 

portion/år 

(g) 

2015 2,6 671 469 32 73 

2016 2,4 707 874 34 70 

2017 2,4 720 392 36 68 

2018 2,3 740315 38 - 

 

Det övergripande klimatmålet för måltidsenheten är att koldioxidutsläpp 

kopplade till livsmedel årligen ska minska. 

Andelen ekologiska livsmedel är idag nästan 40 procent i Sala kommuns 

måltidsverksamheter, det nationella målet är en andel om 60 procent till år 2030. 

Vad gäller ekologisk odling så finns ett nationellt mål om 30 procent ekologisk 

jordbruksmark år 2030. Sala kommun ligger idag på 15 procent ekologisk andel 

jordbruksmark vilket skapar goda förutsättningar för att även handla 

lokalproducerade ekologiska livsmedel.  

1.3.1.6 Teknisk service 

För att uppnå målen i klimatstrategin är det av avgörande betydelse att vi ställer 

om till fossilfria transporter i kommunen senast år 2024, samtidigt som 

graden av självförsörjning ökar. Det innebär ett mandat till kommunens 

fordonsförvaltning att ställa tydliga motkrav om säkerhet, miljö och ekonomi 

i samband med inkommande beställningar på fordon från kommunens 

verksamheter.  

Med detta mandat följer också ett ansvar på kommunens fordonsansvariga att vid 

upphandling tillse att andelen miljöfordon i kommunorganisationen ökar, 

detta är också en av tre strategiskt viktiga indikatorer för Sala kommuns 

miljöarbete.  

Cyklar Att återskapa en cykelpool i kommunen med tillhörande upphandling 

av cyklar, samt service ska prioriteras. 
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1.3.2 BARN OCH UTBILDNING 

Förskolan och skolan i Sala 

kommun är hörnstenar för 

kommunens klimatarbete bland 

annat på grund av att 

kunskapshöjande insatser ofta 

påtalas som centralt för ett lyckat 

energi-och klimatarbete i en 

kommun.  

För att utbildningsverksamheten 

kring energi-och klimatfrågor i 

kommunen ska bli effektiv 

kommer den att utgå ifrån barn- 

och utbildningsverksamhetens 

Ledarskapsdeklaration med stort 

fokus på elevperspektivet. 

Inom Barn och utbildning sker ett medvetet arbete i samverkan med olika 

kompetenser, för att öka kunskapen om miljö-och klimatfrågor hos barn och 

elever i förskola och skola.  

De kommunala läroplansmålen ska vara vägledande också i arbetet med 

kommunens Klimatstrategi och en målsättning är att bilda en frivillig 

elevbaserad samverkansgrupp för klimatfrågor i Sala kommun.  

1.3.3 VÅRD OCH OMSORG  

Vård- och omsorgsfunktionen i Sala 

kommun ska ges mer tid att bedriva 

kärnverksamhet genom 

digitaliseringssatsningar men också 

genom ökad service från 

kommunens övriga enheter. 

Hållbara fordon med förnybara 

bränslen anpassade till faktiskt 

behov och ruttoptimerings-

beräkningar är exempel på vad som 

kan tillhandahållas förvaltningen i 

den utökade servicen.  

En översyn av fordonsval och 

behov ska göras. Översynen ska 

syfta till att utreda om alternativa transportsätt kan medföra att andelen 

bilfordon kan minskas på sikt.  
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Verksamheten driver aktivt på digitaliseringsprocessen för sitt 

verksamhetsområde vilket också har potential att leda till stora 

koldioxidbesparingar samtidigt som verksamheten blir effektivare.  

Verksamheten är redan idag cykelburen till stor del och tillgången till elcykel 

för de anställda ska öka under Klimatstrategins programperiod. 

1.3.4 KULTUR-OCH FRITID  

Kultur-och fritidskontorets olika 

verksamheter i Sala kommun utgör en 

viktig mötesplats för medborgarna 

genom kultur, sport och 

fritidsaktiviteter med stor variation 

runtom i kommunen. Ett gott exempel 

som också innebär konkreta 

koldioxidbesparingar är Fritidsbanken 

som kontoret är en stödfunktion för, 

en verksamhet som även medför stora 

sociala vinningar genom ökad 

rättvisa, jämställdhet och hälsa.  

Kultur- och fritidskontoret är också 

hyresgäst i flera av kommunens 

större lokaler, idrottshallar, ishall och 

simhall exempelvis. I dessa förbrukas 

så klart stora mängder energi och 

stora vinster i energibesparing finns 

att hämta här. För det krävs att det 

skapas incitamentsmodeller för 

förbrukning och att vi genom 

teknikutveckling bättre tar tillvara 

spillvärme exempelvis eller att vi 

utökar andelen förnybar energi 

genom fler solpaneler. För det behöver en åtgärdsplan för energibesparingar, 

exempelvis för Lärkans sportfältsområde tas fram. 

1.3.5 EKONOMIKONTORET 

Ekonomi och miljö-och klimatfrågor hör nära ihop då de båda handlar om 

hushållning med resurser. Att kombinera miljöhushållning med ekonomisk 

hushållning blir också allt enklare, men det kräver en omställning samt att 

metoder för detta tillämpas i kommunens verksamheter och i samhället i övrigt.  
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Sala kommuns ambition är en ökande andel så kallad Grön Finansiering genom 

att exempelvis se på kriterier för gröna lån och sedan motivera kommande 

investeringar utifrån dessa. Det här skulle medföra att vi förbättrar kommunens 

förutsättningar för större investeringar samt att vi erhåller förmånligare 

lånevillkor. Det medför också att det långsiktiga helhetsperspektivet med en 

investering tas i beaktande i ett tidigt skede. 

Med långsiktigt helhetsperspektiv menas i det här sammanhanget att 

kommunen kontinuerligt arbetar med livscykelanalyser för att bättre kunna 

visa på konkreta kostnader och besparingar, även driftskostnad, som en 

investering innebär. Genom att förlänga tidsperspektivet för återföringen av 

kostnaden för en investering kan också mer långsiktigt hållbara investeringar 

göras.  

För att dessa grundidéer ska få genomslag behöver gröna finansieringsaspekter 

tas med också i de finansiella målen. Det kommer innebära att politiken 

tillhandahålls ett tydligt körschema i samband med beslutsfattande där samtliga 

hållbarhetsaspekter, ekonomiska, sociala och miljömässiga, räknas in tidigt i 

beslutsprocessen. Det här skapar en styrning ovanifrån i kommunorganisationen 

som också innebär att kommunen kan ställa mer långtgående krav i upphandling 

samt i frågor som berör kommunens plan- och utvecklingsprocesser. 

1.3.5.1 Upphandlingsenheten 

Genom upphandlingen har offentlig sektor också en viktig roll i omställningen 

mot ett fossilfritt samhälle. Klimatförändringarna räknas som en av vår tids 

största utmaningar och förväntas ge stora konsekvenser för framtida 

försörjningssystem och de naturliga ekosystemen.  

Att upphandla med klimathänsyn innebär i praktiken att bland annat ställa höga 

krav på energiprestanda vid upphandling av produkter, installationer och 

byggentreprenader. Vid upphandling av transporter kan kommunen också ställa 

drivande krav på effektivare transporter och minskad användning av bränsle. 

Kommunen kan också ställa krav som innebär att andelen energi och bränsle från 

förnybara källor ökar. Upphandlande myndighet har stor möjlighet att ställa 

långtgående krav på vad som ska upphandlas men inte från vem. 

Upphandlingsmyndigheten gör även bedömningen att det går att ställa krav 

utöver EU-harmoniserad lagstiftning.1 

  

                                                             
1 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/energi-och-klimat/ Senast uppdaterad: 2018-04-11 hämtat 
2018-05-03 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/energi-och-klimat/
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Sala kommun ska ställa miljö- och klimatkrav i samband med all kommunal 

upphandling, med fokus på; 

1. Fordon och transporttjänster 

2. Nybyggnation 

3. Förbrukningsartiklar  

Med livscykelanalyser som verktyg samt genom att skatta de kommunspecifika 

konsumtionsbaserade utsläppen ser vi att kommunens miljö-och klimatpåverkan 

kan minska. 

1.3.6 NÄRLINGSLIVSKONTOR 

1.3.6.1 Näringsliv 

Sala kommun värnar företagsklimatet med fokus på hållbarhet och livs- och 

växtkraft i hela kommunen år 2024. Det här möjliggörs bland annat genom 

förenklade handläggningsrutiner, utökad service och lika förutsättningar för alla.  

Sala kommun ska också under programperioden arbeta aktivt med 

marknadsföring av den energi-och klimatrådgivning som finns på plats i 

kommunen.  

Sala kommun är en strategiskt bra plats för nyetablering av företag med närhet 

till både hamnar, flygplatser och en viktig knutpunkt för järnvägen.  

Sala har ett rikt näringsliv med många småskaliga verksamheter och industrin i 

Sala har lyckats kombinera denna tillväxt med låga koldioxidutsläpp (0,1 ton per 

invånare och år 2015).2 

Gröna näringar är också en utbredd bransch i Sala som innehåller både jord, 

skog, trädgård och landsbygdens miljö, som spelar en viktig roll för Sala 

kommuns utveckling på ett hållbart sätt och inom kommunen pågår en 

utveckling av ett Grönt kompetenscentrum på Ösby. 

1.3.6.2 Turism 

Sala har som mål att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 

besöksdestination år 2024, genom att ta tillvara på Salas unika förutsättningar.  

                                                             
2 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/utslapp/ hämtat 2018-05-08 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/utslapp/
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Sala kommun har tagit fram en Besöksnäringsstrategi och i den anges det att 

besöksnäringen i Sala idag ska ses som en integrerad del av de gröna näringarna i 

Sala.  

Besökare innebär en strategisk affärsmöjlighet för både lantbrukare och andra 

företagare inom det gröna företagandet.  

Sala har vidsträckta naturområden med ett varierat landskap som flera aktörer i 

besöksnäringen blir allt bättre på att ta fasta på exempelvis outdoor- turism i 

form av paddling, cykling, fiske och besök i den vackra stadsparken. Hit kan även 

utflykter i brandområdet räknas samt utforskandet av Salas flora och fauna.  

1.3.7 MEDBORGARKONTORET 

1.3.7.1 IT-enheten 

Digitalisering kan stödja en mer resurseffektiv konsumtion på fyra principiellt 

olika sätt genom att: 

 ersätta till exempel produkter eller resor 

 intensifiera användningen av till exempel ytor och transporter 

 effektivisera processer och aktiviteter 

 informera för ändrade konsumtionsval 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan stödja och möjliggöra 

förändringar som leder till ökad resurseffektivitet exempelvis inom områdena  

 Boende – uppvärmning och hushållsel 

 Konsumtion – produkter och kläder 

 Resande – glesbygd  

 Mat – val av mat och matsvinn  

 Avfallshantering- digitaliserade återbruk och soptunnor exempelvis 

Sala kommun ämnar ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom många 

områden och energi- och klimat är ett sådant med stor utvecklingspotential. 

1.3.8 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY 

Räddningstjänstens roll i Klimatstrategin berör främst klimatanpassning, se även 

plan och utvecklingsenheten. 

2030 ska Sala kommun vara väl anpassat till klimatförändringarnas 

konsekvenser och till det ska det också finnas en god risk och 

sårbarhetsberedskap i kombination med ett kontinuerligt planstrategiskt 

arbete för att bygga ett mer resilient samhälle, det vill säga ett Sala med hög 
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motståndskraft mot exempelvis fler fall av jordskred, ras, skyfall, 

översvämningar, ras och värmeböljor. 

Till att börja med finns ett mål som säger att en förstudie för klimatanpassning 

ska finnas på plats senast år 2020 och efterföljande klimatanpassningsplan 

senast 2022. 

För att detta ska bli möjligt finns en samverkansgrupp för klimatanpassning i 

kommunen som också ska samverka med externa aktörer när behov finns. 

1.4 Uppföljning 

Åtgärdsplan till Energi och klimatstrategi för Sala kommun ska revideras vid 

behov eller minst vartannat år. Årlig uppföljning av energi- och klimatstrategins 

indikatorer ska genomföras och redovisas i styrgrupp samt för kommunstyrelsen 

i Sala kommun. Åtgärdsplanen ska fungera som ett levande dokument och ett 

arbetsverktyg. Reviderad version blir giltig efter politiskt antagande av 

kommunstyrelsen i Sala kommun, se även kapitel 1.2. i Energi- och klimatstrategi 

Sala kommun 2020-2030 med utblick mot 2045. 
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Bilaga 2 till Energi- och klimatstrategi Sala kommun 
 

Nulägesanalys (2015)  
 

Nedan visas en sammanställning av kommunens koldioxidutsläpp exklusive 
konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp från år 1990 och framåt jämfört med motsvarande 
utsläppsmängd nationellt; 

Tabellen visar mängden koldioxid i ton per person och år 

Årtal Sala Sverige 

1990 6,1 8,3 

2005 4,3 7,4 

2015 3,3 5,5 

Målet för 2030 1,0 1,0 

Källa: SCB1 

 

Några kommentarer; 

- Det nationella målet för koldioxidutsläpp är att de nationella utsläppen ska reduceras 

med 40 procent 2020. Sala har idag reducerat koldioxidutsläppen med ca.45 procent. 

Sala kommun har ett rikt näringsliv och industrin i Sala kommun har lyckats kombinera 

detta med mycket låga utsläpp av koldioxid (0,1 ton per invånare och år).  

- Salas största påverkan på klimatet orsakas av transporter. Av totalt 3,3 ton 

koldioxidutsläpp 2015 härrörde 2,5 ton från transporter.2 

-  Med ett utsläpp motsvarande 1 ton växthusgaser (co2e) per invånare och år globalt sett 

snås Parisavtalets 2-gradersmål. Att begränsa kommuninvånarnas koldioxidutsläpp till 

under 1 ton koldioxid (en av flera växthusgaser) senast 2030 bedöms därför vara 

avgörande för en efterlevnad av Parisavtalet senast år 2045. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/utslapp/ hämtat 2018-05-08 
2 Nationella emissionsdatabasen för luftutsläpp http://www.airviro.smhi.se/RUS/gmap.htm statistik för 2015 hämtad 2018-04-30. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/utslapp/
http://www.airviro.smhi.se/RUS/gmap.htm


 

Måluppföljning – kommunens energi och klimatarbete 2006-2015 
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