HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND

Information om energi och miljö

från energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland

Koldioxidläget i Nordanstig och Hudiksvall
När deltagarna i Parismötet 2015 på den sista dagen reste sig upp och applåderade
hade man inte löst klimatfrågan. Men man hade bestämt sig för ett gemensamt mål.
Världen ska försöka begränsa sina utsläpp så vi inte når två graders uppvärmning.

Utsläpp av CO2ekv i Nordanstig och
Hudiksvall 2013 – totalt 349 000 ton

Har du frågor kring
energi och klimat är
du välkommen att
kontakta din kommunala energi- och
klimatrådgivare:

Hur ser då utsläppen av klimatgaser ut i våra Hälsingekommuner?

Utsläpp av CO2ekv per capita i Hälsinglands kommuner
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Utsläppen i Nordanstig och Hudiksvall fördelat på
olika samhällssektorer.
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Diagrammet visar hur många ton koldioxid Hälsinge-kommunernas invånare släpper ut per person och år. Målet år 2020 är de gråa staplarna, det är räknat utifrån en
tjugo-procentig minskning jämfört med basåret*. Efter det är nästa mål två ton per
person till år 2050!
*medelvärde av åren 2007/2008. Siffrorna är hämtade från Nationella Emissionsdatabasen och inkluderar inte utsläpp från importerade konsumtionsvaror eller utrikes
transportarbete.

Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare om du
vill ha tips om hur du kan minska dina koldioxidutsläpp.

Nordanstigs Kommun
TEL: 0652-362 10,
070-190 71 57
eva-lena.berglin@
nordanstig.se
ADRESS: Box 56,
820 70 Bergsjö

I Nordanstig och Hudiksvall svarar transportsek-

torn och arbetsmaskiner tillsammans för mer än 50 procent av de totala utsläppen som kan utläsas i Emissionsdatabasen. Den stora utmaningen här är att hitta och implementera ny teknik samtidigt som vi får en samhällsutveckling där den egna bilen spelar en mindre roll och
där tillgänglighet också skapas genom samåkning, bättre kollektivtrafik och goda möjligheter att gå och cykla.

Vi kan konstatera att arbetet med att minska våra

utsläpp av växthusgaser går åt rätt håll men att det behövs en rejäl slutspurt för att komma till 2020 års mål
och att vi för att nå 2050 års mål, om 2,0 ton per person, förmodligen både behöver omdanande teknikskiften och ändrade beteenden vad gäller transporter och
konsumtion.
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Johan Ringmar
Hudiksvalls kommun
TEL: 0650-192 92
energiradgivning@
hudiksvall.se
BESÖKSADRESS: Västra
Tullgatan 6, Hudiksvall

