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Lovisa stad med i nätverket HINKU (Mot en koldioxidneutral kommun) 
 

Klimatförändringen är en av de största utmaningarna i vår tid. Den internationella klimatpanelens (IPCC) 

senaste rapporter och också yttranden från finska experter förmedlar ett oroväckande budskap om att det 

behövs radikalt fler och snabbare klimatåtgärder för att vi ska kunna begränsa klimatförändringen till under 

två grader. Klimatförändringsfrågan måste genomsyra hela beslutsfattandet. 

Kommunerna och städerna är betydande klimataktörer. Kommunerna skapar ramarna för många av de val 

som människor gör i sitt dagliga liv. Kommunen är också en betydande energikonsument, 

markanvändningsplanerare och offentlig upphandlare. Kommunerna måste delta i ambitiösa 

klimatåtgärder, och den nya klimatlagen kommer att förplikta kommunerna att utarbeta klimatplaner. 

 

Hinku-nätverket är ett 2008 grundat nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. 

Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder 

klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen. I Hinku-nätverket 

deltar redan över 80 Hinku-kommuner och fem Hinku-landskap, som förbundit sig vid utsläppsmålet (en 

utsläppsminskning på 80 % från nivån 2007 fram till 2030). Utöver detta delar Hinku-nätverket information 

om bästa praxis för att dämpa klimatförändringen. Nätverket stöder även kommunernas klimatarbete samt 

skapar efterfrågan för klimatvänliga produkter och tjänster. 

För att kunna bli Hinku-kommun eller Hinku-landskap krävs det att kommunen eller landskapet uppfyller 

Hinku-kriterierna. Hinku-kriterierna har utarbetats av Finlands miljöcentral (SYKE). Med Hinku-kriterierna 

avses de åtgärder för att dämpa klimatförändringen och de linjer som kommunen trovärdigt vidtar för att 

minska växthusutsläppen i sin verksamhet samt för att påverka aktörerna i sitt område (invånare, företag, 

jord- och skogsbruksföretagare samt fritidsinvånare) så att man med områdets växthusutsläppsminskningar 

strävar efter koldioxidneutralitet. Kriterierna finns på adressen https://www.hiilineutraalisuomi.fi/sv-

FI/Hinku/Hinkukriterier. 

Genom att ansluta sig till Hinku-nätverket berättar Lovisa stad för sina invånare att man tar 

klimatförändringen på allvar och att man strävar efter koldioxidneutralitet. Det kostar inget att vara med i 

nätverket, men på principiell nivå kräver det att staden beaktar klimatfrågorna i beslutsfattandet. Om man 

inte klarar av att uppnå målet medför det dock inga sanktioner eller kostnader på annat sätt än på 

anseendenivå. 

 

Staden beslutade redan 2018 att gå med i klimatprogrammet Covenant of Mayors, men tillsvidare har inget 

gjorts åt saken. Att gå med i Hinku-nätverket kunde vara ett bättre sätt att främja arbetet för att bekämpa 

klimatförändringen i vår stad. 

Vi undertecknade föreslår att Lovisa stad inleder förberedelserna för att ansluta staden till det 

riksomfattande nätverket för Hinku-kommuner. 
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