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Kyrkslätts kommun är en del av nätverket av kolneutrala kommuner
(HINKU) och har förbundit sig till att minska sina växthusgasutsläpp
med 80 procent fram till år 2030 från nivån år 2007.
 
I klimatbrevet behandlar vi denna gång förnybar energi och
praktiska frågor i anknytning till det.  I Kyrkslätt försöker man aktivt
främja ibruktagning av förnybar energi som en del av HINKU-
åtgärderna. Vi uppmuntrar också kommuninvånarna att via HINKU-
enkäten dela med sig av sina idéer och tankar kring hurdana
klimatåtgärder man borde vidta i Kyrkslätt.
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Klimatnyheter och -info till
kommuninvånarna

YTTERLIGARE
INFORMATION:
Outi Manninen

Klimatkoordinator
outi.manninen (at) kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi
 

https://www.kirkkonummi.fi/


Klimatarbetet i Kyrkslätt framskrider och i
kommunen bereder man som bäst en konkret
åtgärdsförteckning, en handlingsplan för hållbar
energi och klimatet, som HINKU-åtgärder för de
kommande åren. Med dessa försöker kommunen på
ett kostnadseffektivt sätt minska klimatbelastningen
från sin verksamhet och skapa bättre förutsättningar
för bl.a. fotgängare och cyklister i kommunen.
 
Vi vill höra hurdana åtgärder just du skulle vilja
att man vidtar i kommunen för att utveckla
hållbar färdsel, förnybar energi eller verksamhet som
minskar kolfotspåret. Vi har öppnat en HINKU-
enkät för allmänheten. Via den kan du ge ditt svar
och dina synpunkter på dessa frågor.
 
HINKU-enkäten finns på kommunens HINKU-sidors
första sida på adressen:
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt 
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Klimathälsningar
från kommunen

Beredning av klimatarbetet och HINKU-
enkäten för Kyrkslättsborna Ytterligare

information:
    ____________

 
  Webbplatsen
Kyrkslätt mot

en kolneutral kommun
 
 
  
     ____________

 
Du kan besvara HINKU-
enkäten via denna länk

 
 
  
 

https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZbfd8cpTZOz3v2QJyChdzj1FV4vmNgt-5_NVEI67vnQnC3Q/viewform


På vilket sätt kan man använda förnybar
energi i sin vardag?
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Månadens HINKU-tips: 
Förnybar energi i hemmet

Ytterligare
information:

____________
 

Läs mera om EKO-
energimärkt elproduktion

här
 

Information
om värmepumpar på
föreningen Suomen

Lämpöpumppuyhdistys
sidor (på finska)

Ett av de enklaste sätten att minska kolfotspåret i
vardagen och stöda produktionen av förnybar
energi är att skaffa ett grönt elavtal! Många
elbolag erbjuder redan nu olika slags elavtal som
baserar sig på förnybar energiproduktion. Energi
med miljömärket EKOenergi är alltid förnybar till
100 % och uppfyller noggranna kvalitetskriterier.
 
Numera finns det även ett brett urval av lösningar
med vilka man kan utnyttja energin som fås från
miljön eller solen. Med hjälp av solpaneler eller -
samlare kan du effektivt ta tillvara gratis energi från
solen antingen som el eller värme. Man kan också
effektivt ta i bruk energi som man får från miljön,
antingen via jorden eller luften, med
värmepumpslösningar.
 

Information om
solel (på finska)

Information om
solvärme (på finska)

https://www.ekoenergy.org/sv/
https://www.sulpu.fi/
https://www.sulpu.fi/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkolampo
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Enligt Kyrkslätts kommuns byggnadsordning
fordras det åtgärdstillstånd för solpaneler och -
samlare då installeringen eller byggandet av dem
påverkar stadsbilden eller miljön på ett betydande
sätt. Solpaneler eller -samlare som monterats i
riktning med takfallet eller som är lite förhöjda,
fordrar vanligtvis inte tillstånd. Värmepumparnas
externa enheter kräver i regel inget åtgärdstillstånd.
 
Borrande av jordvärmebrunn eller installering av
kollektorslinga då byggnadens uppvärmnings-
system byts ut eller förnyas eller för användning
som tilläggsvärmekälla fordrar alltid åtgärdstillstånd
enligt lagen.
 
Enligt byggnadsordningen är byggande av sådant
jordvärmesystem vars konstruktioner når grund-
vattnet förbjudet på grundvattenområden av klass
1 och 2. 
 

Ytterligare
information:

 ____________
 

Kyrkslätts kommuns
byggnadsordning

(1.1.2020)
 

 

Solpaneler och -samlare samt
värmepumpar: När behöver man

åtgärdstillstånd?

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5e15d2ccc9105879c2001bf1/Rakennusj_rjestys_1.1.2020_suom.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5e15d2ccc9105879c2001bf1/Rakennusj_rjestys_1.1.2020_suom.pdf


Den riksomfattande kampanjen Aurinko-
sähköä kotiin har i början av mars lanserat nya
erbjudanden för hushållens solenergisystem år
2020 på sina webbsidor aurinkosahkoakotiin.fi. 
 
På webbsidorna finns 40 erbjudanden för storleks-
klassen egnahemshus och husbolags nyckelfärdig-
systemleveranser. Anbuden publiceras i takt med att
de inkommer och granskas.
 
På kampanjsidorna kan man också utnyttja
blanketten för anbudsbegäran som anknutits till
anbudsmaskinen.
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Kampanjen Aurinkosähköä kotiin
(Solenergi hem) för hushåll

och husbolag

Ytterligare
information:

____________
 

Länk till sidorna för
kampanjen

Aurinkosähköä kotiin
 

Så skaffar du
broschyren om
solenergi hem

https://aurinkosahkoakotiin.fi/
https://aurinkosahkoakotiin.fi/
https://www.motiva.fi/sv/publikationer/publikationer/fornybar_energi/sa_har_skaffar_du_solel_till_ditt_hem.12391.shtml
https://www.motiva.fi/sv/publikationer/publikationer/fornybar_energi/sa_har_skaffar_du_solel_till_ditt_hem.12391.shtml
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Visste du att du kan få avgiftsfri energirådgivning i
Nyland? Energirådgivningen i Nyland under ledning
av sakkunniga från Ramboll erbjuder kommun-
invånarna rådgivning om energifrågor i vardagen.
 
Du kan skicka din fråga till energirådgivaren per e-
post: energianeuvonta@ramboll.fi
 
Facebookanvändare kan vara i kontakt med
rådgivarna också via Messenger!

Energirådgivning för invånarna i
Nyland

Ytterligare
information:

____________
 

Energirådgivningen i
Nyland

Länk till Nylands
energirådgivnings

Facebooksida

Också Motiva erbjuder energirådgivning för
konsumenter på Facebook, på sidan Asiaa
energiasta och via Messengertjänsten Motiva.fi/koti. 

Motivas energirådgivning

https://fi.ramboll.com/media/rfi/alueellinen-energianeuvonta
https://www.facebook.com/Eneuvonta/
https://www.facebook.com/Eneuvonta/
https://www.facebook.com/asiaaenergiasta
https://uutiskirje.motiva.fi/go/26249891-2675141-173910400

