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Inledning  
Klimat- och energiplanen syftar till att minska klimatpåverkan från Tierps kommun 
som organisation men också från det geografiska området. Klimat- och 
energiplanen ska även gälla som energiplan för Tierps kommun. 
 
Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, samt de 
nationella klimat- och energipolitiska målen. Ambitionsnivån är att Tierps 
kommuns mål ska vara minst lika ambitiösa som de mål som ställts upp i det 
internationella klimatavtalet Parisavtalet och i Sveriges klimatpolitiska ramverk.  
 
Kommunen har en viktig roll att spela inom klimat- och energiarbetet genom sitt 
ansvar för fysisk planering och energiplanering. Översikts- och detaljplaner utgör 
en viktig funktion vad gäller lokalisering av ny byggnation, möjligheter till 
kollektivtrafik och vilka uppvärmningssystem som kan användas. Kommunen som 
organisation bidrar med en relativt stor del av kommunens totala utsläpp av 
växthusgaser. Genom att se över den interna verksamhetens energianvändning, 
transporter samt inom ramen för upphandling ställa miljökrav, kan kommunen 
minska sin egen klimatpåverkan och samtidigt skapa möjligheter för medborgare, 
föreningar och företag att göra detsamma. 
 
Klimat- och energiplanen omfattar Tierps kommun och de kommunala bolagens 
verksamheter. För att nå de klimat- och energipolitiska målen har planen delats in i 
sex områden: klimatutsläpp och resursanvändning i balans, transporter och resor, 
konsumtion, energi, finansförvaltning och kolinlagring. 

Bakgrund 
Världens klimat håller på att förändras. Vår jord har redan blivit 1,2 grader varmare 
och kommer fortsätta bli varmare som en följd av de växthusgaser vi redan släppt 
ut.  
 
För varje grad varmare vår planet blir, ökar temperaturen i Sverige med ungefär 1,5 
grader. Enligt SMHI:s beräkningar väntas, om utsläppen av växthusgaser fortsätter 
öka som idag, vårt land vara ca 5 grader varmare i slutet av seklet och risken för 
bränder, värmeböljor och torka ökar markant. Kraftiga skyfall kommer också bli 
vanligare vilket innebär ökad risk för översvämningar med fara för individer, skada 
på fastigheter och stora samhällskostnader som följd. 
 
Världens länder har enats om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 
grader, men med de löften som gjorts i Parisavtalet är vi idag på väg mot en 3 
grader varmare värld. De beräkningar som SMHI har gjort visar hur viktigt det är 
att nå målen om 1,5 grader eller max 2 graders uppvärmning för att begränsa 
lidande, skador och kostnader såväl globalt som i vår kommun. Det är viktigt att vi 
bidrar till uppfyllelsen av målen lokalt samtidigt som kommunen måste bli mer 
robust mot de effekter som klimatförändringarna för med sig redan idag.  
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Nationella och regionala klimat- och energimål 
Sveriges mål inom klimat- och energiområdet har uppdaterats och förtydligats och 
gäller även för länet och för kommunen (se figur 1). Målen är i linje med EU:s mål 
och vad som krävs för att vi ska bidra till uppfyllelsen av Parisavtalet. Förutom de 
klimat- och energipolitiska målen omfattas området också av generationsmålet som 
slår fast att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och samhällsproblem utanför 
Sveriges gränser.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1: Översikt över de svenska målen inom klimat och energiområdet.  

Lokala klimateffekter  
Effekterna av ett förändrat klimat är redan märkbara idag och kommer bli mer 
kännbara de kommande åren i kommunen enligt SMHI:s prognos. Från år 2030 och 
framåt väntas temperaturer uppemot 40 grader på sommaren, med risk för extrem 
torka, skogsbränder och stora konsekvenser för människors hälsa. Vintrarna väntas 
bli mildare och blötare, och redan inom tio år väntas vintrar utan snö i kommunen. 
Årsmedelnederbörden väntas stiga från dagens ca 650 mm per år till 950 mm per år 
till år 2100. Havsnivån väntas stiga med närapå en meter till år 2100, även om 
landhöjningen gör att höjningen blir ungefär hälften så stor i vår kommun. Alla 
dessa prognoser bygger på SMHI:s scenario om att utsläppen av koldioxid fortsätter 
att öka som idag och där vår kommun kommer att vara ca 5 grader varmare i slutet 
av seklet.  
 
Offentlig verksamhet, såsom vård och omsorg, är särskilt sårbara och måste bereda 
sig på kraftigare värmeböljor under sommarmånaderna och skydda särskilt utsatta 
grupper. Infrastrukturen i kommunen behöver också en höjd beredskap för såväl 
värmeböljor, höga vattenflöden som störningar på el och mobilnät till följd av 
kraftigare oväder. Även förutsättningarna för kommunens areella näringar såsom 
skogsbruk och jordbruk kommer förändras, med längre växtsäsong samtidigt som 
risken från såväl långvarig torka, kraftiga regnmängder och skadeinsekter ökar.   

Kommunvision och Agenda 2030 
I Tierps kommuns vision slås det fast att kommunen ska vara en föregångare i 
omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut ska vägas mot dess påverkan på 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Transporters utsläpp av 
växthusgaser -70 % 2010-2030

50 % effektivare energianvändning 
2005-2030, tillförd energi i 
relation till BNP

100 % 
förnybar 
elproduktion 

Inga netto- 
utsläpp av 
växthusgaser, 
utsläppen i 
Sverige minst 
85 % lägre än 
1990 
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den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla kommuninvånare ska ha 
möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även kommande 
generationer ges den möjligheten. 
 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 är en ledstjärna för Tierps 
hållbarhetsarbete (se figur 2). Klimat- och energiplanen har särskilt bäring på mål 7 
hållbar energi för alla, mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 
hållbara städer och samhällen, mål 12 hållbar konsumtion och produktion samt mål 
13 om att bekämpa klimatförändringen. 
 

 
Figur 2: Översikt över FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030.   

Positiva sidoeffekter av en klimatomställning 
Omställningen till ett fossilfritt samhälle har också positiva sidoeffekter för flera av 
de andra hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Minskad biltrafik till förmån för cykling 
och gång i tätorter är en viktig åtgärd för att minska stillasittande och förbättra 
folkhälsan. Minskade luftföroreningar, i synnerhet kväveoxid och små partiklar från 
bilar, ger också bättre hälsa och minskad risk för astma och luftrörsbesvär hos barn 
och hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna. En ökad andel vegetarisk kost och mer 
närodlad mat i kommunal verksamhet är likväl bra för vårt klimat, vår hälsa och ett 
stärkt lokalt näringsliv.  
 
Mycket grönska i tätorterna är viktigt för att ge svalka under heta sommarmånader 
och kunna hantera kraftiga skyfall. Mer grönska bidrar också positivt till målet om 
biologisk mångfald och har positiva effekter på människors upplevda hälsa. Att 
främja mer lokal produktion och konsumtion kan också ge stora positiva 
klimatvinster samtidigt som det stärker kommunens ekonomi. Exempelvis kan en 
övergång till lokalt producerade fossilfria drivmedel såsom biogas och el, ge en 
stärkt lokal ekonomi med både tillväxt och fler arbetstillfällen i kommunen. Tierps 
kommun har särskilt goda förutsättningar med ett stort antal företag i de gröna 
näringarna.  
 
  



8 

Klimatutsläpp och resursanvändning i balans 

Kommunens direkta klimatutsläpp 
Direkta utsläpp från klimatpåverkande gaser från verksamheter i kommunen som 
geografiskt område har minskat från ca 210 000 ton koldioxidekvivalenter år 1990 
till ca 155 000 ton år 2018, en minskning med 26 procent (se diagram 1). Den 
sektor som minskat utsläppen mest är uppvärmning av bostäder och lokaler. 
 
Vid den senaste mätningen år 2018 minskade utsläppen av växthusgaser något, med 
omkring 4 procent. Vi ser en minskning av utsläppen i samtliga sektorer, 
undantaget el och fjärrvärme där utsläppen ökad något. På grund av eftersläpning i 
utsläppsstatistiken har vi endast kommunal statistik fram till år 2018 tillgänglig. 
 

 
Diagram 1: Direkta växthusgasutsläpp i Tierps kommun enligt Nationella 
emissionsdatabasen.   
 
Idag kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen från transporterna, 
där persontransporterna står för den största andelen. Transporter utgör över 50 
procent av de totala utsläppen, arbetsmaskiner utgör ca 10 procent och jordbruket 
står för ca 25 procent av utsläppen i kommunen (se diagram 2). 
 
Observera att jordbrukets klimatpåverkande utsläpp inte redovisas som nettoutsläpp 
i den officiella statistiken, det vill säga att jordbrukets upptag av koldioxid har inte 
dragits ifrån i de redovisade siffrorna. Utsläppen från jordbruket kommer främst 
från lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar och metan från idisslande 
djur och hantering av gödsel, utsläpp sker också vid tillverkning av mineralgödsel 
och djurfoder. Jordbruket har också en positiv inverkan genom upptag av koldioxid 
i marken och vissa grödor är även alternativ till fossila bränslen. 
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Diagram 2: Utsläpp av växthusgaser per sektor i Tierps kommun enligt Nationella 
emissionsdatabasen1.  

Klimatbudget  
Senast år 2045 ska växthusgasutsläppen vara minst 85 procent lägre än år 1990, 
enligt den nationella klimatmålsdefinitionen från år 2016. Det är också i enlighet 
med våra lokala klimatmål och det som krävs för att bidra till uppfyllelsen av 
Parisavtalet.  
 
För kommunens del innebär det en årlig minskning av utsläppen inom kommunen 
som geografiskt område med minst 6,2 procent fram till år 2045 från år 2020 (se 
diagram 3). Detta baseras på den senaste tillgängliga utsläppsstatistiken från år 
2018. I de klimatbudgetar som tagits fram på nationell och lokal nivå i Sverige 
förordas ofta en högre utsläppstakt, på mellan 10 -15 procent per år för rika länder. 
Det beror på att vi i västvärlden tidigare släppt ut en stor del av de växthusgaser 
som finns i atmosfären och för att vi ska ge utvecklingsländer en chans att bygga 
upp sina ekonomier och nå upp till samma välstånd som vi har idag (se diagram 3). 
 

 
1 Jordbrukets utsläpp omfattar inte biogen koldioxid från den nedbrytning som sker på grund av 
dikning av vissa marktyper (organogena jordar). 
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Diagram 3: Historiska växthusgasutsläpp liksom framtida utsläpp till år 2045 om vi ska nå 
klimatmålen. Här visas en minskning med 6,2 % , 10 % och 15 % per år från år 2020. 
Beräknat som utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter. 

Kommunens indirekta klimatutsläpp 
I den officiella utsläppsstatistiken ingår idag enbart de klimatutsläpp som sker inom 
vårt geografiska område. För att ge en mer rättvisande bild bör denna statistik 
kompletteras med de utsläpp som vi genererar genom vår livsstil. Klimat-
fotavtrycket mäter den mängd utsläpp av växthusgaser som vi orsakar, direkt eller 
indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har 
skett. 
 
Medan utsläppen till följd av konsumtion inom Sverige har minskat har 
klimatutsläppen som Sveriges konsumtion orsakar utomlands vuxit kraftigt, och 
uppskattas vara nästan dubbelt så stora som de inhemska utsläppen (se diagram 4). 
Det mesta av det vi köper i form av mat, teknik eller kläder har orsakat utsläpp 
någon annanstans i världen. För att få reda på hur stora indirekta utsläpp vår 
kommun genererar kan man mäta dess klimatfotavtryck genom dataverktyget 
REAP (Resources and Energy Analysis Programme). En genomsnittlig medborgare 
i Tierps kommun har ett klimatfotavtryck på 13,6 ton CO2ekv enligt den senaste 
statistiken från år 2011. En hållbar nivå ligger på ca 1,5 - 2 ton CO2ekv per person. 
Det innebär att om alla människor skulle leva som i Tierps kommun skulle vi 
behöva fyra jordklot (se diagram 4). Det är större osäkerhet kring de 
konsumtionsbaserade utsläppen än de direkta territoriella utsläppen, men utveckling 
kring måtten sker. 
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Diagram 4: Växthusgasutsläpp per person i Tierps kommun räknat från ett 
konsumtionsperspektiv (utsläpp genererat från vår konsumtion av varor och tjänster 
oavsett var i världen utsläppen har skett) samt ett produktionsperspektiv (alla utsläpp inom 
det geografiska området) liksom den hållbara utsläppsnivån per person. Källa: Nationella 
emissionsdatabasen år 2019 samt REAP verktyg för hållbar stadsplanering år 2011. 

Kommunala bolag 
Klimat- och energiplanen omfattar även kommunens två bolag, Tierps 
Kommunfastigheter AB och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) samt dess 
dotterbolag AB Tierpsbyggen respektive TEMAB fjärrvärme AB.  
 
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen arbetar aktivt med att minska den 
miljöbelastning som verksamheten orsakar och är sedan år 2000 certifierade enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001. Tierpsbyggen har anslutit sig till Sveriges 
Allmännyttas klimatkliv vilket innebär åtagande att sänka energianvändningen med 
30 procent till år 2030 (räknat från år 2007), att ha en fossilfri allmännytta till år 
2030. 
 
Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) arbetar för att bli miljöcertifierade. Under 
2020 uppnådde de sitt mål om en helt fossilfri fjärrvärme. De har också flera andra 
uppsatta mål på klimat- och energiområdet, såsom utbyggnad av solceller samt att 
nå fossilfria tjänstefordon till år 2030. 
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Mål inom området klimatutsläpp och resursanvändning i balans 
 
Mål inom kommunens geografiska område: 
 

- Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser2. 
 
Mål inom kommunkoncernen: 
 

- Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och 
minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

- Tierps kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen ska minska 
användandet av fossila bränslen för att nå en fossilfri verksamhet 2030 
(avser intern användning av el, uppvärmning och drivmedel).  

- TEMAB ska ha 100 procent förnybar uppvärmning 2020 samt fossilfria 
transporter, exklusive specialfordon, till år 2030. 

 
Mål inom regional utvecklingsstrategi: 

- En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur.  
 
  

 
2 Med detta avses att klimatutsläppen år 2045 ska vara minst 85 % mindre än år 1990. Det innebär 
att inga fossila drivmedel används i Tierps kommun, endast utsläpp kopplade till jordbrukets 
markanvändning kvarstår och dessa balanseras av den kolinbindning som sker i skog och mark inom 
kommunen.  
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Transporter och resor 
Transporterna står för ungefär hälften av alla växthusgasutsläpp i kommunen men 
har minskat något vid den senaste mätningen (se diagram 5). Det är framförallt 
persontransporterna som står för den största andelen, ca 60 procent (se diagram 6). 
Även tunga och lätta lastbilar står för en ansenlig del, ca 27 procent av utsläppen 
inom transportsektorn. Inrikes flygtrafik står för ca 9 procent. Vi saknar idag 
statistik över utsläppen från utrikesflyget på kommunnivå. 
 
 

 
Diagram 5: Växthusgasutsläpp från transporter i Tierps kommun från år 1990 till år 2018 
enligt Nationella emissionsdatabasen.  
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Diagram 6: Växthusgasutsläpp per transportslag i Tierps kommun år 2018 enligt 
Nationella emissionsdatabasen. 

Personbilar 
Av bilarna i trafik, registrerade i Tierps kommun 2019, var 94 procent diesel- eller 
bensinbilar. Resterande bilar, 6 procent är rena elbilar, ladd- och elhybrider (el + 
förbränningsmotor), gasbilar samt flexifuel (bensin + etanol). Antalet elbilar ökar 
dock snabbt och var ca 14 procent av alla nyregistrerade bilar under 2019 i 
kommunen. 
 
Kommunen har liten möjlighet att påverka lagstiftning, bränslepriser och skatter 
som i stor utsträckning styr val av bränslen och transportslag. Kommunen kan 
däremot säkerställa att det finns en utbyggd infrastruktur som möjliggör en fossilfri 
fordonsflotta i såväl kommunens organisation som i kommunen som helhet, samt 
möjliggöra val av alternativ till personbilen. 
 
I dagsläget finns ca tjugo publika laddstationer för elbil i kommunen, men ingen 
möjlighet att tanka fordonsgas (se figur 3). År 2018 togs beslut om att en publik 
biogastankstation ska byggas i Tierp tillsammans med regionen. Planen är att den 
ska färdigställas i slutet av år 2021. Matavfall från kommunen skickas idag till 
Uppsala där den största delen blir till drivmedel i form av fordonsgas.  
 
I regionens plan för infrastruktur och förnybara drivmedel har en analys gjorts över 
behovet av biogas, el och andra förnybara drivmedel i kommunen. Analysen visar 
att vi behöver minst ett tankställe för biogas och HVO (förnybar diesel) samt ca tio 
nya publika snabbladdare för elbilar för att täcka behovet. Till det behövs ett stort 
antal hemmaladdare samt semi-snabb laddare för elbilar vid arbetsplatser. Det är 
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enbart boende i Tierp och Örbyhus som har möjlighet till fossilfria alternativ idag 
och det behövs satsningar i alla tätorter. 
 
Möjligheter som finns idag för alternativa drivmedel är etanol (E85) som kan tankas 
i Tierps köping. Evolutiondiesel, som år 2019 innehöll 23 procent förnybar andel, 
kan tankas på flera mackar i kommunen, dessa är belägna i Skärplinge, Tierp och 
Månkarbo. Möjlighet att tanka biogas eller andra helt förnyelsebara drivmedel 
såsom HVO (biodiesel) saknas idag i kommunen. 
 
Även bilar som kör på förnyelsebara drivmedel har en miljöpåverkan framförallt 
vid produktionen men även med utsläpp av små partiklar från bl.a. bromsar och 
vägslitage och det finns såväl miljömässiga som etiska dilemman vid produktion av 
de batterier som används för elbilar idag. Det kommer också vara svårt att tillverka 
tillräckligt mycket hållbara biodrivmedel för att täcka behoven lokalt och globalt, 
varför biltransporterna i sin helhet även måste minska.  
 
Samhällsbyggnadskontoret genomförde år 2019 en resvaneundersökning som 
visade att en majoritet av resorna till pendlarparkeringarna i Tierps köping och 
Örbyhus var kortare än 5 km. Potentialen att minska antalet resor till förmån för 
kollektivtrafik, cykel eller gång är stor i kommunen. Digitalisering för också med 
sig nya möjligheter till digitala möten, samtransporter, ruttoptimering och annat 
som kan minska behoven av transporter.   
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Figur 3: Karta över publika laddstationer för elbil i Tierps kommun (rött): Tierps 
pendlarparkering, Tierps arena, Tierpsporten, Örbyhus pendlarparkering samt planerat 
biogastankställe (blått) i Tierps köping. 

Kommunens tjänstebilar och tjänsteresor 
Under 2019 hade kommunen och de kommunala bolagen ca 160 tjänstebilar i sina 
verksamheter, majoriteten av dessa är dieselbilar och ett fåtal är elbilar. Majoriteten 
av dessa körs på Evolution-diesel, vilken bestod av 23 procent förnyelsebar andel 
under 2019, främst tallolja. 
 
Som anställd eller förtroendevald i Tierps kommun finns idag möjlighet att använda 
privat bil i tjänsten och sedan få ersättning per körda mil. Under 2019 betalade 
kommunen ut ca 750 000 SEK i milersättning för 26 521 körda mil. Statistik över 
utbetald ersättning för tåg, buss och flyg saknas idag, men är under framtagande. 
 

Diagram 7: Utbetald ersättning för bilresor i tjänsten i Tierps kommuns organisation per 
år. Mätt i kronor (SEK). 

Flygresor 
Flygets bidrag till klimatpåverkan är stor. I Sverige har antalet flygresor per 
invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Svenskarnas internationella 
flygresor svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige, ca 11 miljoner 
ton växthusgaser, eller strax över ett ton per person och år. I siffran ingår 
höghöjdseffekten, där förbränning på hög höjd i runda tal dubblerar klimateffekten 
jämfört med om förbränningen skett på marknivå, samt bildande av kväveoxider 
och vattenånga som också har klimatpåverkan. 
 
I dagsläget har vi ingen kommunal statistik över antalet internationella flygresor. 
Inrikesflyget stod år 2018 för omkring 9 procent av utsläppen i kommunen, och har 
legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren.  
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Resepolicy  
I kommunens resepolicy från år 2006 fastställs att tjänsteresor ska ske på ett 
effektivt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt. I första hand ska man se över om det 
går att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera, via ett digitalt möte, 
telefon eller epost. Vid längre tjänsteresor ska följande prioriteringsordning gälla 
vid val av färdsätt: Tåg, buss, samåkning i bil, ensam i bil, flyg. 

Mål inom området transporter och resor: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 

- Andelen hållbara resor ska öka. 
 

Mål inom kommunkoncernen: 
- Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 

2030. 
- Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande 

och minska tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor 
ska mätas och system med klimatkompensation, alternativt klimatväxling, 
ska införas. 

- Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att 
nå fossilfria transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar 
som underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria transporter. 

- Under 2021 påbörja arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan (plan för ett 
hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun. 
 

Mål inom regional utvecklingsstrategi:   
- Tillgängliga och hållbara transporter. 
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Konsumtion 

Klimatfotavtryck 
Klimatfotavtrycket mäter den mängd utsläpp av växthusgaser som vi orsakar, direkt 
eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen 
har skett. Historiskt sett har den mesta av vår konsumtion skett av varor som 
producerats lokalt eller nationellt. Idag produceras den mesta av maten vi äter och 
varorna vi köper långt utanför vår landsgräns. Det kan därför se ut som att våra 
utsläpp har minskat medan vi snarare har flyttat produktionen och därmed utsläppen 
till andra länder, samtidigt som vi ökat både behoven av och koldioxidutsläppen 
från långväga transporter. 
 
De globala utsläppen av växthusgaser behöver till år 2050 ha begränsats till max 2 
ton per invånare och år. Mot slutet av 2000-talet bör de ha begränsats till nära noll. 
Idag uppskattas klimatfotavtrycket för en genomsnittlig medborgare i Tierp till 13,6 
ton växthusgaser per person och år, från 2011 års statistik.  
 
De största klimatutsläppen räknat utifrån ett konsumtionsperspektiv står den 
offentliga konsumtionen för. Där ingår alla varor och tjänster som finansieras av 
offentliga medel, såsom hälso- och sjukvård och infrastruktur. Den offentliga 
konsumtionens klimatpåverkan kan bland annat minskas genom krav i 
upphandlingar. De största klimatutsläppen för hushållens del står vår bostad, vår 
mat och våra transporter för (se figur 4).  
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Figur 4: Grafen visar klimatfotavtrycket för en genomsnittlig medborgare i Tierps kommun 
uppdelat på olika sektorer enligt REAP verktyg för hållbar stadsplanering. 

Bygg- och anläggningsmaterial 
Bygg- och anläggningsmaterial som används i Sverige medför en årlig 
klimatpåverkan på ca 14 miljoner ton växthusgaser. Totalt motsvarar det ca 1,4 ton 
per person. Det är produktion av betong och stål som står för den största andelen av 
utsläppen. Klimatpåverkan från byggskedet kan halveras till år 2030 jämfört mot 
dagsläget enligt Boverket som föreslår att krav på klimatdeklaration av byggnader i 
ett livscykelperspektiv införs. Ett sätt att minska klimatpåverkan från byggmaterial 
är att bygga i trä. Träprodukter som byggs in i byggnader utgör även en form av 
kolinbindning. Förutom betong och stål sker klimatpåverkande utsläpp från bygg- 
och anläggningsprojekt via transporter, arbetsmaskiner, produktion av asfalt och 
bergskross. 

Plastkonsumtion 
Konsumtionen av plast har ökat kraftigt på senare år vilket är problematiskt ur ett 
klimatperspektiv. Plast tillverkas fortfarande främst av fossila råvaror, och endast 
en liten andel av plasten återvinns idag. Det mesta eldas upp med ökade 
koldioxidutsläpp som följd.  

Plast gör också stor skada i naturen då det inte bryts ned under överskådlig tid. 
Plastskräp som hamnar i naturen bryts sakta ned till mikroplastpartiklar som stannar 
kvar i naturen eller i haven i hundratals år, och orsakar stor skada för växt- och 
djurlivet.  

Plast som material har många goda egenskaper och är helt nödvändig inom många 
tillämpningar inom exempelvis sjukvården. Det skyddar också livsmedel och kan 
hjälpa till att minska matsvinn. Plasten har sina användningsområden men vi måste 
använda mindre plast än vi gör idag och återvinna den vi har i mycket större 
utsträckning.  

Mål inom området konsumtion: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 

- Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare 
har den information och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val 
som främjar hållbar utveckling med målet att nå max 2 ton 
växthusgasutsläpp per invånare och år senast 2045. 

- Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 

 
Mål inom kommunkoncernen: 
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- Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
- Matsvinnet ska minska. Säkerställ att matrester som ändå uppstår kan 

nyttiggöras genom t.ex. biogasproduktion. 
- Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en 

cirkulär ekonomi. 
- Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter. 
- Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.  
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Energi 

Förnybar elkonsumtion och produktion 
Kommunens elsystem hänger samman med det nationella och det europeiska 
systemet. Under 2017 fördelade sig elproduktionen i länet med 40,4 procent 
vattenkraft, 39,1 procent kärnkraft och 11,2 procent vindkraft. Resterande 9,3 
procent var förbränningsbaserad produktion, som främst sker i kraftvärmeverk och 
inom industrin.  
 
El från solceller installeras alltmer och kommer att få en större roll i elsystemet 
framöver. I dagsläget finns solpaneler på tre kommunala verksamheter; 
Högbergsparken, Örbyhus skola och Kvarnbackens förskola och fler planeras. 
Kommunens översiktsplan tillåter vindbruk men än finns inga vindkraftverk i 
kommunen. Kraftvärmeverk för elproduktion saknas i kommunen, men finns i 
länet. Målet om 100 procent förnybar elproduktion i länet kräver utbyggd vindkraft 
och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller.  
 
Av den inköpta elen till kommunens organisation och dess bolag var samtlig märkt 
med Naturskyddsföreningens märkning ”Bra miljöval” och baseras på förnybara 
energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft.   

Energianvändning 
Den sammanlagda energianvändningen i Tierps kommun rör sig runt 600 000 
MWh, eller 29 MWh per invånare, vilket är lite lägre än snittet i riket. 
Användningen har minskat med 18 procent de senaste tio åren. Transporterna står 
för den största energianvändningen i kommunen följt av småhus och 
industriverksamheter (se diagram 8 och 9).  
 
En ökad elektrifiering, i framförallt transportsektorn, förväntas öka elanvändningen 
i kommunen framöver. För att klara detta och förväntade effekttoppar, planeras 
förstärkningar i stamnätet men även satsningar på energieffektivisering och 
utbyggnad av andra förnybara energilösningar, såsom solceller, vind- och vågkraft 
är viktiga beståndsdelar. 
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Diagram 8: Översikt över energiflöden i Tierps kommun år 2015. Det största fossila 
energiflödet är oljeprodukter till transporter. Energimängden 1 GWh är 1000Mwh som är 
1 000 000 kWh. Källa: Länsstyrelsen. 

 

 

Diagram 9: Energianvändning efter förbrukarkategori i Tierps kommun år 2018 enligt 
Statistiska centralbyrån (SCB). Mätt i slutanvändning (MWh).  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Jordbruk, 
sko

gsb
ruk, 

fis
ke

Industr
i, b

yg
gv

erks
am

het

Offe
ntlig

 ve
rks

am
het

Tran
sp

orte
r

Övri
ga

 tjä
nste

r

Sm
åh

us

Fle
rbosta

dsh
us

Fri
tid

sh
us

Energianvändning i Tierps kommun

M
W

h



23 

Förnybar värmeproduktion  
Kommunen har tre fjärrvärmeverk i Tierp, Örbyhus och Karlholm som ger 
fjärrvärme till bostäder och lokaler. Under 2020 har de sista oljepannorna fasats ut 
till fossilfri diesel (HVO) och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) har i 
dagsläget 100 procent förnybar fjärrvärme i kommunen. Tierpsbyggen har 
fortfarande ett fåtal reservoljepannor för uppvärmning kvar i sitt bostadsbestånd. (se 
tabell 1). 

 TKAB 
 

Tierpsbyggen  TEMAB Totalt 

Fjärrvärme 13332 
MWh 

21 800 MWh 387 
MWh 

35 519 
MWh 

El 9513 MWh 2055 MWh 2727 
MWh 

14 295 
MWh 

Olja för 
uppvärmning 

362 MWh 496 MWh 0 858 MWh 

Tabell 1. Energianvändning efter bränsle i kommunens lokaler år 2019.  

Energieffektivisering 

Energieffektivisering är ett viktigt verktyg för ökad resurseffektivitet och 
möjligheterna att nå klimat-, miljö och andra samhällsmål. Enligt ägardirektiv ska 
Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) verka för energieffektivisering och utfas-
ning av fossila bränslen. Tierpsbyggen har anslutit sig till Sveriges Allmännyttas 
klimatkliv vilket innebär åtagande att sänka energianvändningen med 30 procent till 
år 2030 räknat från år 2007. 

I kommunens fastigheter har energianvändningen minskat med cirka 15 procent 
sedan år 2007. Från 245 kWh/m2 till under 208 kWh/m2. Det har skett genom 
bland annat byte till mer energieffektiv teknik, isolering, nya styr- och reglersystem 
samt byte till mer energisnål belysning. 

Effektanvändning 
Effekt är det momentana uttaget av energi. Länets elnät har i nuläget effektbrist 
(kapacitetsbrist) ett antal timmar per år, främst kalla vintertimmar. Det innebär 
exempelvis att det kommer ta längre tid att ladda en elbil än om eleffekten var god. 
En väntad elektrifiering av fordonsparken i kommunen kommer att kräva mer effekt 
och överföringskapacitet i elnätet. Vi ser redan idag hur effektbrist begränsar 
nyetableringar av industriverksamheter i kommunen.  

Förstärkningsprojekt för stamnätet planeras men tar omkring tio år att förverkliga, 
vilket gör frågan om minskad och flexibel elanvändning viktig. Flexibel användning 
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är att minska eller styra undan elanvändning till timmar då elnätet är mindre 
belastat, exempelvis genom att förse laddstolpar med styrning. Minskat 
maxeffektbehov gör att elnätets kapacitet räcker för mer elanvändning framöver.  

Mål inom området energi: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 

- Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta 
införandet av småskaliga energilösningar. 

 
Mål inom kommunkoncernen: 

- Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom 
energieffektivisering. 

- All inköpt el ska vara 100 procent förnybar. 
- TEMAB ska ha 100 procent fossilfri uppvärmning 2020 (TEMAB 

Fjärrvärme AB) 
- Tierps kommunfastigheter AB samt Tierpsbyggen ska till år 2030 minska 

sin energianvändning med minst 30 procent (räknat från 2007 års nivå).  
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Finansförvaltning 
Kommunen har också potential att minska sin klimatpåverkan genom att se över de 
pengar kommunen investerar i bolag och fonder. Genom att flytta över 
investeringar till fonder som inte investerar i kol- och oljebolag kan kommunen 
minska sitt klimatavtryck rejält. Det är också en finansiell risk att ha investeringar i 
klimatpåverkande verksamheter som kol, gas och olja, eftersom användningen av 
fossila bränslen enligt lag ska minska. 

I kommunens finanspolicy från år 2009 finns inga krav på hållbarhet eller 
ansvarsfulla placeringar. I dagsläget har kommunen heller inga placeringar i fonder 
eller obligationer men däremot har kommunen stora pensionsavsättningar.  

År 2020 hade kommunen 167 286 miljoner i pensionsavsättningar i Uppsala läns 
pensionsstiftelse som förvaltar pengarna. Stiftelsens har en placeringspolicy med 
etiska riktlinjer som fastslår att placeringar skall göras med beaktande av 
miljökonsekvenser och mänskliga rättigheter enligt FN:s och ILO:s konventioner. 
Placeringar ska inte ske i fonder som består av bolag vars omsättning kommer från 
fossila bränslen (kol, olja och gas). Det finns dock en 5-procentsnivå där bolag som 
ingår i någon fond kan ha upp till 5 procent från sin omsättning från en verksamhet 
som är exkluderad enligt riktlinjerna. På senare år har även stiftelsen börjat aktivt 
placera fonder i bolag som verkar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. 
Under 2019 placerades 25 miljoner i fonder som investerar i bolag som har ett 
ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de 
globala hållbarhetsutmaningarna.  

En hållbar finansförvaltning rör inte bara placeringar utan även kommunala lån. 
Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att 
ställa om samhället i en hållbar riktning. Ett sätt att finansiera hållbara investeringar 
i kommunen är att ta gröna lån. Gröna lån är oftast mer förmånliga och kommer 
från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. 

Mål inom området finansförvaltning: 
 
Mål inom kommunkoncernen: 
 

- Främja utvecklingen av en hållbar kommunal finansmarknad. 
- Direkta placeringar ska inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 

exploatering, utvinning eller produktion av fossil energi3. 

 
  

 
3 Undantaget bolag som ingår i en fond kan ha upp till 5 procent från sin omsättning från en 
verksamhet som är exkluderad enligt dessa riktlinjer.  
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Kolinlagring 
I Sveriges nationella, liksom våra lokala, klimatmål ska nettoutsläppen av 
växthusgaser minska med 85 procent till år 2045 från 1990 års nivå. Det betyder att 
resterande 15 procent ska uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder, såsom 
avskiljning och lagring av koldioxid.   
 
Marken innehåller en stor mängd kol. Kolpoolen är förbunden med den 
atmosfäriska koldioxiden och är i ständig omvandling. En ökad inlagring av 
koldioxid i mark och vegetation kan minska koldioxidhalten i luften. Kolinlagring 
kan ske på flera sätt, exempelvis genom att skydda mer skog och mark i Sverige 
eller i andra länder. Det kan också ske genom att bygga mer i trä eller genom nya 
brukningsmetoder i jordbruk och skogsbruk.  
 
Nationellt har regeringen pekat ut tre kompletterande åtgärder för att nå 
klimatmålen till år 2045. Dels ökat upptag av koldioxid i skog och mark, dels 
åtgärder för utsläppsminskningar utanför Sveriges gränser och dels avskiljning och 
lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS. 
 
Genom att hållbart förvalta våra skyddade områden och verka för ett mer hållbart 
jordbruk och skogsbruk kan kolförråden fortsätta öka i kommunen. Andra viktiga 
åtgärder är att kompensera all exploaterad mark där grönytor tagits i anspråk, vilket 
också sker i enlighet med kommunens naturvårdspolicy. En annan åtgärd är att 
ställa krav på att en större del av nybyggnationer ska ske i trä i kommunen.   

Mål inom området kolinlagring: 
 
Mål inom kommunen som geografiskt område: 
 

- Kolinlagringen per ytenhet ska öka under perioden 2021 till 2030. Den 
teoretiska potentialen ska utredas och en specifik ambitionsnivå till 2030 ska 
sättas. 

- Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 
procent fram till år 2030. 

- Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 
till år 2030. 
 

Mål inom regional utvecklingsstrategi: 
 

- Ökad samverkan och kunskapsöverföring inom länet för hållbar 
livsmedelsförsörjning. 
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Genomförande och uppföljning 
Klimat- och energiplanen är framtagen av kommunala tjänstemän i samråd med 
Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen och Tierps energi- och miljö AB. 
På kommunen har representanter från samhällbyggnadsenheten, 
upphandlingsenheten, hållbarhetsstrateg och energi- och klimatrådgivare deltagit. 
Alla verksamheter har också inbjudits att inkomma med synpunkter.  
 
Klimat- och energiplanen är en av flera planer som syftar till att nå en hållbar 
kommun. Ett genomförande bygger på att varje enhet tar ansvar för sina utpekade 
delar i planen och upprättar åtgärdsförslag eller handlingsplaner inom sina områden. 
Förslag till åtgärder för att nå uppsatta mål samt vilka verksamheter som är 
ansvariga finns beskrivet i tillhörande åtgärdsbilaga. Många åtgärder genomförs i 
samarbete med de kommunala bolagen och andra aktörer. Information och dialog 
riktas såväl internt som till kommunens medborgare och företag. 
 
Uppföljning av målen i klimat- och energiplanen genomförs i den ordinarie 
verksamhetsuppföljningen. Klimat- och energiplanen ska utvärderas och revideras 
vart annat år. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen. 

Mål i korthet 
 
Klimatutsläpp och resursanvändning i balans 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Senast år 2045 ska 
kommunen inte ha 
några nettoutsläpp 
av växthusgaser4 
 

Samtliga verksamheter 
och bolag 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: 
Nationella emissionsdatabasens 
statistik över växthusgasutsläpp.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Klimatanpassa den 
fysiska planeringen 
för att begränsa 
klimatpåverkan och 
minska sårbarheten 
vid ett förändrat 
klimat. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten 

Årligen i kommunens 
årsredovisning samt i den nya 
översiktsplanen. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Minska användandet 
av fossila bränslen 
för att nå en fossilfri 

Tierps 
kommunfastigheter AB 
och AB Tierpsbyggen  

Årligen i bolagens årsredovisningar. 

 
4 Med detta avses att klimatutsläppen år 2045 ska vara minst 85 % mindre än år 1990. Det innebär 
att inga fossila drivmedel används i Tierps kommun, endast utsläpp kopplade till jordbrukets 
markanvändning kvarstår och dessa balanseras av den kolinbindning som sker i skog och mark inom 
kommunen.  
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verksamhet 2030 
(avser intern 
användning av el, 
uppvärmning och 
drivmedel).  
Mål inom 
kommunkoncernen: 
TEMAB ska ha 100 
procent förnybar 
uppvärmning 2020 
samt fossilfria 
transporter, 
exklusive 
specialfordon, till år 
2030. 
 

TEMAB Årligen i bolagets årsredovisning / 
miljöredovisning. 

Mål inom regional 
utvecklingsstrategi: 
En hållbar och 
robust regional 
samhällsplanering 
och infrastruktur.   

Region Uppsala Kvartalsvis mot Regional 
ledningsgrupp, halvårsvis mot 
Regionalt Forum. Indikatorer i 
enlighet med RUS-mål avseende: 
biodrivmedel, innovation, bredband, 
eleffekt, miljökvalitetsmål etc. 

 
Transporter och resor 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Andelen hållbara 
resor ska öka. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten 

Årligen i kommunens 
årsredovisning och via regional 
utvecklingsstrategi. 
Indikatorer:  
Kolada – Befolkning i 
kollektivtrafiknära läge samt 
indikatorer inom RUS mål om 
tillgängliga och hållbara transporter. 
 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Kommunens och 
kommunkoncernens 
transporter ska vara 
fossilfria till år 2030. 
 

Samtliga verksamheter 
och bolag 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. 
Indikator: Andel miljöbilar i 
koncernen samt inköpt drivmedel. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Kommunens 
resepolicy ska 
revideras i syfte att 
minska behovet av 
resande och minska 
tjänsteresornas 
klimatpåverkan. 
Klimatpåverkan vid 
tjänsteresor ska 
mätas och system 
med 
klimatkompensation, 

Tierps 
kommunfastigheter AB 
och AB Tierpsbyggen  

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: Andel 
tjänsteresor per trafikslag (bil, flyg, 
buss, tåg, samåkning etc.). 
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alternativt 
klimatväxling, ska 
införas. 
 
Mål inom 
kommunkoncernen: 
Vid upphandling ska 
krav ställas på 
ökande andel 
fossilfria bränslen, 
för att nå fossilfria 
transporter till år 
2030. Kommunen 
ska även främja 
lösningar som 
underlättar för 
privatpersoner att nå 
effektiva och 
fossilfria transporter. 
 

Upphandlingsenheten 
samt bolagen 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: antal 
upphandlingar där krav ställts på 
fossilfria bränslen samt utfallet.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Under 2021 påbörja 
arbetet med att ta 
fram en 
Mobilitetsplan (plan 
för ett hållbart rese- 
och transportsystem) 
för Tierps kommun. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. 

Mål inom regional 
utvecklingsstrategi: 
Tillgängliga och 
hållbara transporter. 

Region Uppsala Årligen inom regional 
utvecklingsstrategi. Indikatorer i 
enlighet med RUS-mål: Utsläpp av 
växthusgaser, inkl. särredovisning 
trafik och transporter. 
Kollektivtrafikens marknadsandel 
av motoriserade resor. 
Kollektivtrafikens regionala 
tillgänglighet. Andelen 
kombinationsresor cykel – 
kombinationsresor. Cykeltrafikens 
färdmedelsandel. 

 

Konsumtion 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Kommunen ska 
verka för att 
kommuninvånare 
och kommunens 
företagare har den 
information och 

Samtliga verksamheter 
och bolag 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: 
Konsumtionsbaserade utsläpp per 
person enligt REAP.   
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medvetenhet som 
behövs för att göra 
medvetna val som 
främjar hållbar 
utveckling med målet 
att nå max 2 ton 
växthusgasutsläpp 
per invånare och år 
senast 2045. 
 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Minska mängden 
avfall genom 
åtgärder för att 
förebygga, minska, 
återanvända och 
återvinna avfall. 
 

Samtliga verksamheter 
och bolag. 

Årligen i kommunens samt bolagens 
årsredovisningar. Indikatorer 
Kolada: Insamlat hushållsavfall 
totalt, kg/person. Hushållsavfall som 
samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Genom upphandling 
styra mot renare och 
smartare teknik. 
 

Upphandlingsenheten 
samt bolagen.  

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisning. Indikator: antal 
upphandlingar där krav ställts på 
fossilfria bränslen samt utfallet. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Matsvinnet ska 
minska. Säkerställ 
att matrester som 
ändå uppstår kan 
nyttiggöras genom 
t.ex. 
biogasproduktion. 
 

Kostenheten och 
bolagen. 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: uppmätt 
matsvinn i våra verksamheter. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Kommunens 
upphandlingar ska 
främja hållbar 
produktion och 
stimulera en cirkulär 
ekonomi. 
 

Upphandlingsenheten Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: antal 
upphandlingar med ställda 
miljökrav samt utfallet av dessa. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Källsortering av 
avfall ska införas i 
kommunens samtliga 
verksamheter. 

Samtliga verksamheter 
och bolag. 

Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: Antal 
verksamheter med källsortering. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Minska mängden 
plastavfall som 
hamnar i haven. 

Samtliga verksamheter 
och bolag. 

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisning. En kartläggning av 
plastkonsumtionen i kommunens 
verksamheter ska göras. 
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Energi 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunens 
geografiska område: 
Öka andelen 
förnybar energi i den 
kommunala 
energimixen och 
underlätta 
införandet av 
småskaliga 
energilösningar. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten samt bolagen 

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisningar. Indikator: 
Energianvändning efter bränsle i 
kommunens lokaler. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Minska kommunens 
energiförbrukning, 
bland annat genom 
energieffektivisering. 
 

Samhällsbyggnads-
enheten samt bolagen. 

Årligen i kommunens och bolagens 
årsredovisningar. Indikator: 
Energianvändning i kommunens 
lokaler. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
All inköpt el ska vara 
100 procent 
förnybar. 
 

Upphandlingsenheten  Årligen i kommunens 
årsredovisning. Indikator: Inköpt el 
enligt Bra Miljöval.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
TEMAB ska ha 100 
procent fossilfri 
uppvärmning 2020 
(TEMAB 
Fjärrvärme AB) 
 

TEMAB Årligen i bolagets årsredovisning. 
Indikator: Total andel förnybar 
uppvärmning.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Tierps 
kommunfastigheter 
AB samt 
Tierpsbyggen ska till 
år 2030 minska sin 
energianvändning 
med minst 30 
procent5  
 

Tierps 
kommunfastigheter AB 

Årligen i bolagets årsredovisning. 
Indikator: Energianvändning i 
bolagets fastigheter. 

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Tierpsbyggen ska ha 
en fossilfri 
allmännytta till år 
2030. 
 

AB Tierpsbyggen Årligen i bolagets årsredovisning. 
Indikator: Enligt allmännyttans 
klimatinitiativ.  

 
 

5 Räknat från 2007 års nivå. 
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Finansförvaltning 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom 
kommunkoncernen: 
Främja utvecklingen 
av en hållbar 
kommunal 
finansmarknad. 
 

Ekonomienheten Årligen i kommunens 
årsredovisning samt inom antagna 
hållbarhetslöften inom 
länsstyrelsens åtgärdsprogram för 
klimatet. Finanspolicy/ finansiella 
riktlinjer ska ses över liksom 
möjligheten till gröna lån vid större 
miljöinvesteringar.  

Mål inom 
kommunkoncernen: 
Direkta placeringar 
ska inte ske i företag 
som ägnar sig åt 
prospektering, 
exploatering, 
utvinning eller 
produktion av fossil 
energi6. 
 

Ekonomienheten Årligen inom årsredovisning för 
Uppsala läns pensionsstiftelse.  

 

Kolinlagring 

Mål Huvudansvarig Uppföljning 
Mål inom kommunen som 
geografiskt område: 
Kolinlagringen per 
ytenhet ska öka 
under perioden 2021 
till 2030. Den 
teoretiska 
potentialen ska 
utredas och en 
specifik 
ambitionsnivå till 
2030 ska sättas. 
 

Gemensam service En utredning ska genomföras under 
2021-2022.  

Mål inom kommunen som 
geografiskt område: 
Produktionsvärdet 
från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska 
öka med 20 procent 
fram till år 2030. 
 

Medborgarservice Årligen inom kommunens 
årsredovisning samt inom 
uppföljning av regional 
utvecklingsstrategi. Indikator: 
Produktionen samt 
produktionsvärdet inom jordbruks- 
och trädgårdssektorn. 

Mål inom kommunen som 
geografiskt område: 
Produktionsvärdet 
från ekologiska 
livsmedel ska öka 

Medborgarservice Årligen inom kommunens 
årsredovisning samt inom 
uppföljning av regional 
utvecklingsstrategi. Indikator: 

 
6 Undantaget bolag som ingår i en fond kan ha upp till 5 procent från sin omsättning från en 
verksamhet som är exkluderad enligt dessa riktlinjer. 
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med minst 200 
procent till år 2030. 
 

Ekologiskt odlad jordbruksmark 
samt produktionsvärdet från 
ekologiska livsmedel.  
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