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Remissvar - Klimat- och energistrategi för Danderyds
kommun, samrådsförslag
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått samrådsförslaget avseende klimatoch energistrategi för Danderyds kommun på remiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsen antog 2013-06-17 § 83 en klimat- och energistrategi för
Stockholms län. Strategin saknar handlingsprogram och behöver kompletteras med konkreta åtgärdsdokument. Detta förslag till klimat- och energistrategi är kommunens strategi för att bidra till att länets klimat- och energimål
uppfylls.
Klimat- och energistrategin ger en samlad bild över utsläpp av växthusgaser
och energianvändning i kommunen. Strategin presenterar de mål som kommunen arbetar mot och vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målen.
Strategin omfattar hela kommunen, d.v.s. både den kommunala organisationen och kommunen i sin helhet (det vill säga kommunens geografiska
område). Den ska också bidra till uppfyllelse av regionala och nationella
miljömål, samt de nationella klimat- och energipolitiska målen för år 2020
och 2030.
Strategin innefattar inte anpassning till ett förändrat klimat utan fokuserar på
hur vi ska minska våra utsläpp och vår klimatpåverkan. Anpassning till ett
förändrat klimat beskrivs i klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds
kommun, KF 2014-03-31 § 19.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2016-08-09 med dnr MHN
2016-000635.52, och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning/yttrande
Generellt
Uppgifterna i figurer är från 2014 eller tidigare och miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att dokumentet ska uppdateras med senast tillgängliga
statistik.
Det är mång figurer och diagram i dokumentet vilket kan vara svåra att tyda
och förstå för alla. Figurerna går exempelvis inte att tolka i gråskala.
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1.1.5. Tekniska nämnden ansvarar för att utbilda kommunens miljöinspektörer inom energitillsyn så att de kan ge information och minskad energianvändning och klimat i sitt tillsynsområde. Miljö- och stadsbyggnadskontoret
saknar en koppling till den faktiska energitillsyn som utförs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan.
I båda dessa beskrivs fokusområden för tillsynen. Energi kan vara ett fokusområde som framöver ska vävas in i både behovsutredning och tillsynsplan.
Nulägesbeskrivning av energianvändning i Danderyds kommun
Sid 42 gällande idrottsplatser. Det är oerhört energikrävande att värma upp
en konstgräsplan utomhus vintertid och miljö- och stadsbyggnadskontoret
anser att uppvärmning av konstgräsplaner under vintertid bör ses över.
Konstgräs har också andra miljö- och hälsoeffekter exempelvis spridning av
mikroplaster till våra sjöar, hav och vattendrag.
Övrigt
Regeringen har i år tillsatt en miljömålsberedning. Beredningens förslag till
mål innebär att Sverige, senast 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det kan
vara värt att ta höjd för detta i klimat- och energistrategin.
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