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§ 218	Dnr 2017-000952 106

Yttrande över remiss avseende Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (TRN 2016-82)

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande gällande Klimatfärdplan 2050 daterat den 6 september 2017. 

Sammanfattning av ärendet

Klimatfärdplan 2050 ger i stort en bra beskrivning av den mångfald av åtgärder som behöver vidtas för att existerande klimatmål ska nås och hur aktörerna är länkade samman. Norrtälje kommuns har ett eget ansvar för klimatfrågorna men insatser från regionen, vid till exempel utformning av kollektivtrafiken, och statliga aktörer, exempelvis vid den nu aktuella ombyggnaden av väg 77, är nödvändiga för framgång.     

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-11 § 203. 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2017-09-06.

Bilaga 1 – Förslag till yttrande.     

	

Beslutet ska skickas till
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Yttrande över Förslag till Klimatfärdplan 2050



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har sänt ut Förslag till Klimatfärdplan 2050 på bred remiss. Klimatfärdplanen är kopplad till RUFS 2050. Syftet med klimatfärdplanen är enligt SLL att visa hur regionens klimatmål kan nås enligt RUFS 2050. Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete. 



I klimatfärdplanen ingår frågor kring byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Klimatanpassningsfrågor omfattas inte.



Norrtälje kommuns synpunkter på Klimatfärdplan 2050

Klimatfärdplan 2050 visar på betydelsen av att Norrtälje kommun ökar intensiteten i sitt klimatarbete. Men samtidigt blir det tydligt att utan ett starkt stöd från region, stat och EU blir det svårt att nå klimatmålen. Klimatfärdplanen har ett tydligt storstadsfokus och Norrtälje kommun, som är en utpräglad landsbygdskommun, vill gärna se mer landsbygdsrelaterade klimatåtgärder. Och detta särskilt som Klimatfärdplan 2050 hänger nära samman med både RUFS:en och Landsbygds- och skärgårdsstrategin. 



Norrtälje kommun utgör en tredjedel av regionens mark samtidigt som befolkningen i detta sammanhang är ganska liten. Kommunens utpräglade landsbygdskaraktär med en relativt liten centralort och en stor mängd mindre tätorter gör att bilberoendet är stort och kollektivtrafiken får svårt att hävda sig. I Norrtälje kommun är inte cykel och gång samma goda alternativ som i andra större tätorter och mer tättbefolkade områden. Att på kommunens förutsättningar miljöanpassa biltrafiken och möjliggöra kollektivtrafik blir därför avgörande om målen i klimatfärdplanen ska nås.



Frågan om utsläppsbanornas och förslagens rimlighet och genomförbarhet är viktig och intressant. Färdplanen gör en tydlig och realistiskt genomgång av vilka omställningsinsatser och åtgärder som är tillgängliga och rimliga och lyfter förtjänstfullt fram de kopplingar som finns mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Om vi ska nå de mål som faktiskt är beslutade måste åtgärder vidtas och om de bedöms vara orimliga måste andra åtgärder tas fram. Och frågan är vilka det skulle vara. Det enda rimliga svaret på frågan blir därför att åtgärderna i Klimatfärdplanen 2025 måste vidtas om vi ska nå de demokratiskt beslutade klimatmålen. Incitament och styrmedel för att nå dit behöver skapas.



En flexibel kollektivtrafik baserad på förnybara drivmedel behöver anpassas till områden där resenärsunderlaget är glest – över tid och/eller rum – för att få genomslag i Norrtälje kommun. Avropsstyrning, samtransport/-resande är exempel på åtgärder som nog behöver prövas i Norrtälje kommun. Vi välkomnar också tankar kring helt nya lösningar.



För en kommun med Sveriges överlägset största fritidshusbestånd som samtidigt vill ha en levande landsbygd året runt blir också frågan om vilka resenärer som ska prioriteras i planeringen av kollektivtrafiken – sommargäster/besökare eller permanentboende – mycket viktig och vi förväntar oss att berörda organ är lyhörda för kommunens behov och synpunkter.



Vi i Norrtälje kommun kommer att dra vårt strå till stacken för Klimatfärdplanen med ökad tillgång till laddstolpar, utökat cykelvägnät och andra insatser. Kommunen råder i första hand över fysiska infrastrukturinsatser samtidigt som vi samverkar med de aktörer regionalt och nationellt som har inflytande över hur transporternas utvecklas i kommunen. Exempelvis är Trafikverkets agerande för att stödja klimatanpassade insatser och åtgärder vid vägutbyggnader högaktuellt i kommunen i samband med att väg 77 ska byggas om och vi förväntar oss aktiva insatser, även från deras sida, för att underlätta klimatarbetet. Vi ser gärna utökad samverkan och är intresserade, utifrån våra förutsättningar, av att delta i utvecklandet av såväl befintliga och som kommande verktyg och lösningar.



Frågan om lokal och småskalig produktion av biogas från rötslam och organiskt avfall nämns inte vilket vi upplever som en brist. Här finns goda möjligheter att koppla ihop klimatarbete med lokalt entreprenörskap.






I detalj kan nämnas att vi saknar tankar och åtgärder kring butikers matsvinn under rubriken ”Den framtida livsmedelsbutiken”. När det gäller hushåll och sopsortering hittar vi heller inga målsättningar/ambitioner eller åtgärder trots att det står att framtida energiåtervinning av avfall behöver vara fossilfri. 







Norrtälje kommun







Ulrika Falk				Ulla-Marie Hellenberg

Kommunstyrelsens ordförande		Kommundirektör
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§ 218 Dnr 2017-000952 106 

Yttrande över remiss avseende Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen (TRN 2016-82) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 
gällande Klimatfärdplan 2050 daterat den 6 september 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Klimatfärdplan 2050 ger i stort en bra beskrivning av den mångfald av 
åtgärder som behöver vidtas för att existerande klimatmål ska nås och hur 
aktörerna är länkade samman. Norrtälje kommuns har ett eget ansvar för 
klimatfrågorna men insatser från regionen, vid till exempel utformning av 
kollektivtrafiken, och statliga aktörer, exempelvis vid den nu aktuella 
ombyggnaden av väg 77, är nödvändiga för framgång.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-11 § 203.  

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2017-09-06. 

Bilaga 1 – Förslag till yttrande.      

  

Beslutet ska skickas till 
 



 YTTRANDE 
2017-952 

 

P O S T AD R E S S  B E S Ö K S A D R E S S  T E L E F O N  E - P O S T  P L U S G I R O  
Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 
O R G A N I S AT I O N S N U M M E R   T E L E F A X  W E B B  B AN K G I R O  
212000-0217  0176-711 04 norrtalje.se 451-7694 

n o r r t a l j e . s e  N O R R T Ä L J E  K O M M U N  

 

 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)  
Dnr. TRN 2016-0082 
  
 

 

 
  
    
 
    

 

Yttrande över Förslag till Klimatfärdplan 2050 
 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har sänt ut Förslag till Klimatfärdplan 
2050 på bred remiss. Klimatfärdplanen är kopplad till RUFS 2050. Syftet med 
klimatfärdplanen är enligt SLL att visa hur regionens klimatmål kan nås enligt 
RUFS 2050. Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för 
länets energi- och klimatarbete.  
 
I klimatfärdplanen ingår frågor kring byggd miljö, transporter, industri samt 
jord- och skogsbruk. Klimatanpassningsfrågor omfattas inte. 

 
Norrtälje kommuns synpunkter på Klimatfärdplan 2050 
Klimatfärdplan 2050 visar på betydelsen av att Norrtälje kommun ökar 
intensiteten i sitt klimatarbete. Men samtidigt blir det tydligt att utan ett starkt 
stöd från region, stat och EU blir det svårt att nå klimatmålen. Klimatfärdplanen 
har ett tydligt storstadsfokus och Norrtälje kommun, som är en utpräglad 
landsbygdskommun, vill gärna se mer landsbygdsrelaterade klimatåtgärder. Och 
detta särskilt som Klimatfärdplan 2050 hänger nära samman med både RUFS:en 
och Landsbygds- och skärgårdsstrategin.  
 
Norrtälje kommun utgör en tredjedel av regionens mark samtidigt som 
befolkningen i detta sammanhang är ganska liten. Kommunens utpräglade 
landsbygdskaraktär med en relativt liten centralort och en stor mängd mindre 
tätorter gör att bilberoendet är stort och kollektivtrafiken får svårt att hävda sig. I 
Norrtälje kommun är inte cykel och gång samma goda alternativ som i andra 
större tätorter och mer tättbefolkade områden. Att på kommunens förutsättningar 
miljöanpassa biltrafiken och möjliggöra kollektivtrafik blir därför avgörande om 
målen i klimatfärdplanen ska nås. 
 
Frågan om utsläppsbanornas och förslagens rimlighet och genomförbarhet är 
viktig och intressant. Färdplanen gör en tydlig och realistiskt genomgång av 
vilka omställningsinsatser och åtgärder som är tillgängliga och rimliga och lyfter 
förtjänstfullt fram de kopplingar som finns mellan olika aktörer och nivåer i 
samhället. Om vi ska nå de mål som faktiskt är beslutade måste åtgärder vidtas 
och om de bedöms vara orimliga måste andra åtgärder tas fram. Och frågan är 
vilka det skulle vara. Det enda rimliga svaret på frågan blir därför att åtgärderna i 
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Klimatfärdplanen 2025 måste vidtas om vi ska nå de demokratiskt beslutade 
klimatmålen. Incitament och styrmedel för att nå dit behöver skapas. 
 
En flexibel kollektivtrafik baserad på förnybara drivmedel behöver anpassas till 
områden där resenärsunderlaget är glest – över tid och/eller rum – för att få 
genomslag i Norrtälje kommun. Avropsstyrning, samtransport/-resande är 
exempel på åtgärder som nog behöver prövas i Norrtälje kommun. Vi välkomnar 
också tankar kring helt nya lösningar. 
 
För en kommun med Sveriges överlägset största fritidshusbestånd som samtidigt 
vill ha en levande landsbygd året runt blir också frågan om vilka resenärer som 
ska prioriteras i planeringen av kollektivtrafiken – sommargäster/besökare eller 
permanentboende – mycket viktig och vi förväntar oss att berörda organ är 
lyhörda för kommunens behov och synpunkter. 
 
Vi i Norrtälje kommun kommer att dra vårt strå till stacken för Klimatfärdplanen 
med ökad tillgång till laddstolpar, utökat cykelvägnät och andra insatser. 
Kommunen råder i första hand över fysiska infrastrukturinsatser samtidigt som 
vi samverkar med de aktörer regionalt och nationellt som har inflytande över hur 
transporternas utvecklas i kommunen. Exempelvis är Trafikverkets agerande för 
att stödja klimatanpassade insatser och åtgärder vid vägutbyggnader högaktuellt i 
kommunen i samband med att väg 77 ska byggas om och vi förväntar oss aktiva 
insatser, även från deras sida, för att underlätta klimatarbetet. Vi ser gärna utökad 
samverkan och är intresserade, utifrån våra förutsättningar, av att delta i 
utvecklandet av såväl befintliga och som kommande verktyg och lösningar. 
 
Frågan om lokal och småskalig produktion av biogas från rötslam och organiskt 
avfall nämns inte vilket vi upplever som en brist. Här finns goda möjligheter att 
koppla ihop klimatarbete med lokalt entreprenörskap. 
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I detalj kan nämnas att vi saknar tankar och åtgärder kring butikers matsvinn 
under rubriken ”Den framtida livsmedelsbutiken”. När det gäller hushåll och 
sopsortering hittar vi heller inga målsättningar/ambitioner eller åtgärder trots att 
det står att framtida energiåtervinning av avfall behöver vara fossilfri.  
 
 
 
Norrtälje kommun 
 
 
 
Ulrika Falk    Ulla-Marie Hellenberg 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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