
ÅRET 2019 SOM HINKU-KOMMUN 

Sjundeå kommun har förverkligat diverse åtgärder för att nå utsläppsminskningsmål. För 

närvarande ser det ut som att Sjundeå år 2030 uppnår minskade utsläpp på 53% om inte ökande 

åtgärder görs (källa: Nyland 2035, färdplan). Framstegen är motsvarande som i HINKU-kommuner 

i medeltal. Målet är en energiinbesparing på 80 procent fram till år 2030. Det behövs 

kompletterande åtgärder för att nå målet, för en liten kommun som Sjundeå utgörs utmaningarna av 

brist på resurser och av genomfartstrafiken.  

 

Den största utsläppskällan i Sjundeå är trafiken, vars andel år 2016 var litet större än i landet i 

medeltal, uppskattningsvis 38% (källa: Nyland 2035, färdplan). Trafikens stora utsläpp beror på 

riklig pendling och att bebyggelsen är ganska gles. Genom att planera markanvändning och att 

planlägga kan man avsevärt påverka växthusgasutsläppen i kommunen. Genom planläggningen och 

planeringen av markanvändning styr man det hur verksamheterna placeras och hurdana behov det 

finns att röra sig i kommunen.  

 

Sjundeå kommun har under tidigare åren haft utmaningar med inomhusluften i fastigheterna. Det 

har varit svårt att vidta åtgärder för energieffektivitetens del. I samband med reparationer i skolorna 

har man satsat på energieffektiviteten. För att lösa problem med inomhusluften planerar och bygger 

Sjundeå kommun en bildnings- och välfärdscampus. Bildnings- och välfärdscampuset erbjuder en 

trygg och bekant lärmiljö ända från förskolan till slutet av den grundläggande utbildningen i 

hälsosamma och tidsenliga lokaler på en central plats i Sjundeå centrum.  

 

Kommunen har för avsikt att vidta även andra åtgärder för att öka energieffektiviteten genom att 

bl.a. att minska antalet fastigheter, samt effektivera användning av lokaler i och med att bildnings- 

och välfärdscampuset blir färdigt.  

 

Kommunstyrelsen har 10.10.2016 beslutat att Sjundeå kommun förbinder sig till den nya 

avtalsperioden för energieffektiviteten 2017–2025 och dess energiinbesparingsmål. Syftet med 

avtalet är att förbättra energieffektiviteten samt att främja användningen av förnybar energi. Med 

dessa åtgärder kan man både minska utsläppen av växthusgaser och förbättra ekonomin i 

kommunens verksamhet. Sjundeås mål är en energiinbesparing på 7,5 % fram till år 2025. 

 

• 14.1 Evenemanget Fart med klimatarbetet i kommunerna!  

• 30.3. Sjundeå kommun deltog i evenemanget Earth Hour  

• 12.4. HINKU-vårdagar  

• 29.4. Mötet av kommunens HINKU-arbetsgrupp 

• 11.5. Gemensam cykelevenemang för Sjundeå och Lojo  

• 23.5. Ett seminarium om kommunernas medel för kolneutral kretsloppsekonomi 

• 2.9. Mötet av kommunens HINKU-arbetsgrupp 

• 29.10. HINKU-höstdagar 

• 16.12. Mötet av kommunens HINKU-arbetsgrupp 

 

I de kvalitativa värderingarna för bildnings-och välfärdscampuset främjas HINKU-målen 

 

I samband med projektet för bildnings- och välfärdscampuset har det beslutats om att vid planering 

och byggande av bildnings- och välfärdscampuset främjas HINKU-målen. Bildnings- och 

välfärdscampuset i Sjundeå har valts som pilotprojekt för miljöministeriets byggande med låg 

kolhalt. Därtill har det planerats att det material som uppstår vid rivning av Aleksis Kiven koulu 

utnyttjas vid byggandet av cykelleder.  



 

Också vid projektet för bildnings- och välfärdscampuset ämnar Sjundeå främja användning av 

jordvärme och satsa på solpaneler. Därtill skulle ärendet gälla också idrottshallen och 

kommunhuset. I ett senare skede skulle även andra kommunens fastigheter tas i beaktande. 

 

Anskaffning av kommunens elenergi med avtal om förnybar energi 

 

Kommunstyrelsen godkände 16.9.2019 av tekniska nämndens framställning att kommunen 

fortsätter att använda förnybar energi och att välja Vasa Elektriska Ab till leverantör av elektricitet 

med avtal om förnybar energi. 

 

Hållbara upphandlingar som en del av kommunens verksamhet: planering av LED-belysning 

 

Förnyandet av kommunens gatubelysning fortsatte år 2019. Meningen är att förverkliga detta med 

LED-belysningsteknik både av utsläpps- och kostnadsskäl. Gatubelysningen byts ut till fjärr- och 

tidsstyrda för att därigenom spara energi. Med LED-belysning kan man spara ca 60 % av 

gatubelysningskostnaderna. LED-lampor förnyas till den del som de inte ännu är utbytta.   

 

Förbättring av möjligheterna till att använda kollektivtrafik, gå och cykla 

 

Största delen av trafikens energiförbrukning och de växthusgasutsläpp som trafiken förorsakar 

härstammar från vägtrafiken och nästan hälften av privatbilism. För att kunna minska 

växthusgasutsläpp är det viktigt att minska privatbilism och gagna alternativ med mindre utsläpp 

såsom kollektivtrafik, gång och cykling alltid när det är möjligt. 

 

Sjundeå kommun har som mål att främja cykling i kommunen. Under år 2019 har Sjundeå 

11.5.2019 ordnat ett gemensamt cyklingsevenemang med Lojo och vid årsskiftet är det meningen 

att byggnadsplaneringen för lättrafikleden söderut från kommuncentrum påbörjas (Vargsvängen- 

Degerby).  

 

Med den nya byggnadsordningen strävar man efter att underlätta energiinvestering  

 

I olika kommuner finns olika praxis angående det om kommuninvånaren vill montera en solfångare 

på sitt tak. I HINKU-arbetsgruppen har under tidigare åren diskuterats om att underlätta 

energiinvesteringar med byggnadsordningen. Kommunen kan själv fastställa sin byggnadsordning.  

Kommunfullmäktige har 10.6.2019 beslutat om en ny byggnadsordning. Med den försäkras 

energieffektiviteten i nya byggnader. Den nya byggnadsordningen i Sjundeå kommun är 

lagakraftvunnen 1.10.2019. 

 

Information (Klimat och HINKU)  

 

I början av år 2019 erbjöd projektet Sitoumus 2050 alla kommuner för ett år en gratis version av 

uppföljningsverktyg (MayorsIndicators). Uppgifter som har samlats in har utnyttjats under året vid 

beredning av välfärdsberättelsen för Sjundeå kommun.  

 

För bildnings- och välfärdscampuset skapades nya sidor. På sidorna kommer man att ge 

noggrannare information i synnerhet i byggnadsskedet om bildnings- och välfärdscampusets 

HINKU-åtgärder.  

 



Kommuninvånarna har informerats om Sjundeås HINKU-arbete genom att uppdatera HINKU-sidor 

samt genom att publicera HINKU-verksamhetsplanen på kommunens HINKU-sidor.  

 

I september intervjuade klimatsakkunniga från Nylands förbund Sjundeå kommun om klimatarbete 

för färdplanearbetet. Därtill intervjuade SYKE HINKU-kommuner under hösten. En översikt om 

resultaten i undersökningen av HINKU-intervju publicerades på HINKU-höstdagar 29.10.2019. Ett 

mera omfattande sammandrag av intervjuerna publiceras i början av år 2020.  

 

Plastinsamling i kommunens fastigheter 

 

I kommunens HINKU-arbetsgrupp har man diskuterat om avfallssorteringen i kommunens 

fastigheter. Som utvecklingspunkter är bl.a. behov av instruktioner i fastigheterna. Plastinsamling 

påbörjades i juli. I början omfattade plastinsamlingen hälsocentralen, kommunhuset, tekniska 

kansliet och Sjundeå svenska skolan.   

 

  


