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Mission
För att öka den hållbara konkurrenskraften och göra
regionen mer attraktiv har Ingå kommun förbundit sig att
följa färdplanen för Klimatneutralt Nyland 2035
tillsammans med regionens näringsliv.
I projektet Klimatneutralt Ingå (1.5.2021–31.3.2022)
utvecklar man VISI-tjänsten för ”grön övergång” som
riktar sig till företagare i regionen. Det är en ny typ av
företagstjänst som stöder införande av miljövänliga och
klimatneutrala verksamhetsmetoder i företag.

Klimatneutralt Ingå 2035
Mål och intressenter
VISI-tjänsten som ska utvecklas i projektet riktar sig till alla företag
och industrier som bedriver affärsverksamhet i Ingåregionen;
industri, jordbruk och tjänster. Branschernas särdrag avgör vilka
åtgärder som kan tillämpas i praktiken och på vilket sätt för att
främja klimatneutralitet.
Projektet Klimatneutralt Ingå genomförs av Novago
Företagsutveckling Ab i samarbete med Ingå kommun, företagare i
Ingå, regionens lantbruksföretagare samt experter med
specialkompetens. VISI-tjänsten är utformad för att vara en
kontinuerlig tjänsteverksamhet, som när den är klar även kan
användas i andra kommuner i Hinku-nätverket.
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Inledande kartläggning (5–7/2021)
Genom att uppdatera branschstrukturen får man nödvändig
information om vart det lönar sig att rikta utsläppsminskande åtgärder
i Ingåregionen. Utsläpp från jordbruket består t.ex. av utsläpp från
jordbruksmark och boskap samt av energiförbrukning. Vid förädling
(industrin) består utsläpp och koldioxidavtryck främst av direkta
utsläpp från produktionsprocessen och indirekta utsläpp från inköp av
mellanprodukter samt av energiförbrukning. Inom tjänstesektorn är
utsläpp på grund av rörlighet den främsta källan.
Som en del av den inledande kartläggningen fastställer man Ingås
företagares och jordbruksföretagares särskilda behov för att kunna
utveckla hållbar konkurrenskraft. Kommunen och Hinku-målen spelar
en nyckelroll för att genomföra den gröna övergången. Man använder
stora företags VISI-åtgärder och planer i regionen som exempel på
lönsamheten hos hållbar verksamhet och för att visa riktningen för
små och medelstora företag.
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Tjänstens utvecklande (8–12/2021)
Utgångspunkten är att företagets konkurrenskraft förbättras med VISItjänsten. Företagen får information om olika alternativ för hur de kan
minska sina utsläpp. Man beskriver deltjänster och vilka fördelar kunden får
i olika situationer.
Minskade utsläpp innebär ofta direkta kostnadsbesparingar när man gör
saker mer effektivt samtidigt som man sparar resurser. Användbara verktyg
är bl.a. beräkning av koldioxidavtryck, koldioxidbindning och
koldioxidkompensation. Man kan uppnå betydande kostnadsfördelar om
företagare samarbetar vid produktionen av förnybar energi. På samma sätt
kan man genom samarbete inom jordbruket utnyttja biprodukter i t.ex.
energiproduktion, förbättra odlingens produktivitet samtidigt som
utsläppen minskar.
Utifrån sina VISI-åtgärder kan företagen bygga ett miljövarumärke som
stöder deras marknadsföring och kommunicerar att de är ett ansvarsfullt
företag till kunderna. Genom att bygga ett miljövarumärke kan vi sticka ut i
den allt mer intensiva konkurrensen. Företag får vägledning i hur
utsläppsminskande åtgärder stöds av offentliga medel. I tjänsten ingår
Novagos stöd för genomförande av åtgärder och organisation av samarbete.
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VISI-tjänstens processer (1–3/2022)
Principen är att VISI-tjänsten produceras och erbjuds företag på ett
kostnadseffektivt sätt, att tjänsten är mycket effektiv och att tjänsten
även kan användas i andra Hinku-kommuner. Detta förutsätter en
tydlig definition av aktörernas roller i varje skede av tjänsteprocessen
(företagare, Novago, experter). Beroende på situationen kan man
tillhandahålla grundläggande rådgivning och presentation av lösningar
ansikte mot ansikte eller i seminarieformat till flera kunder samtidigt.
Alla aktörer är vanligtvis involverade i implementeringen.
Företagare

Företagare

Behov

Rådgivning
Novago

Lösningar

Genomförande

Experter

Experter

Novago

Klimatneutralt Ingå 2035

Låt oss göra det
tillsammans!

