
Begränsa Sveriges 
klimatpåverkan - vad är 

kommunernas roll?

Tätortsfrågor och 
landsbygdsfrågor för ett 

fossilfritt Sverige



Ökad takt behövs för att nå målen

• Utsläpp om knappt 53 miljoner ton 2016
• 26 procent minskning sen 1990
• 1,9 procent minskning sen 2015
• Oförändrat nettoupptag på hög nivå
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Genomsnittliga minskningstakt 
för att nå målen 2030, 2040 
och 2045 från dagens nivå



Fullt möjligt att nå de 
nya klimatmålen till 
2030 om vi ökar takten. 

Om vi riktar kraften 
mot effektivare fordon, 
förnybara drivmedel 
och ett 
transporteffektivt 
samhälle. 
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Vad är viktigast? 
Kommunerna har en unik roll i 
genomförande av åtgärder 
Helhetsperspektiv

Planering

Myndighetsutövning

Goda exempel
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Lärande exempel från Klimatklivet 
sverigesmiljomal.se



Large variety among granted projects –
environmental, economic and social sustainability

• Energy, 7 projects.
• Waste management, 4 projects.
• Water and waste water, 

5 projects.
• Ecosystem services and 

cultivation, 3 projects.
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• Buildings and urban planning, 
3 projects.

• Transport and communications, 
2 projects.

• Digital system solutions, 3 projects.



Nästa generation 
svensk miljöteknik
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• 17 miljoner kronor per år 
under 2016-2019

• Planeringsbidrag – inte 
investeringar

• Fler investeringsbeslut i 
spetstekniker och 
avancerade systemlösningar 
för stadsmiljöer

www.naturvardsverket.se/ 
stadsinnovationer
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• Dricksvattenförsörjning, 
dagvatten och avloppsystem

• Effektiva system för avfall
• Stadsnära 

livsmedelsproduktion 
• Sanering av förorenad mark 
• Urbana ekosystemtjänster
• Kretsloppsanpassade 

systemlösningar Cirkulära 
flöden i staden och mellan 
stad/landsbygd

• Samhällsplanering och 
regional utveckling  

• Luftkvalitet och buller
• Konsumtionsmönster och 

hållbara livsstilar
• Trafik- och transportlösningar



Exempel stadsinnovationer dec 2017
Organisation Projektnamn

Karlskrona kommun

Utveckling av mobildataanalys för åskådliggörande av 
trender i trafiksystemet för möjliggörande av målstyrd 
strategisk planering

Orust kommun
Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det 
kustnära samhället

Sollentuna kommun Skalbar och dynamisk avfallhantering i Väsjön

Sundsvalls kommun Förstudie snabbgående miljöfärja Alnö - Sundsvall
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Kommuner i Klimatklivet

Investeringar i infrastruktur och system – fjärrvärme, cykelvägar, 
publik laddinfrastruktur, laddning för elbussar, 
omlastningsterminaler, 

Minskning av egen miljöpåverkan – gas från deponier, uppvärmning 
av egna lokaler, laddstationer för egna fordon, klimatsmart mat, 
plastupphandling, körsimulatorer i undervisning

Beteendepåverkande åtgärder och kampanjer – arbetspendling, 
Fixa laddplats, laddstationer för hyresgäster, 

Produktion av förnybar energi – biogasproduktion och 
förbehandlingsanläggningar för matavfall



Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar, 
mätbara resultat

Pengarna ges till klimatinvesteringar i företag 
kommuner, regioner, och organisationer.

Satsningen ska leda till maximal klimatnytta på 
regional och lokal nivå. Syftet är att i första hand 
minska utsläpp av växthusgaser.

Gärna bidra till spridning av teknik och 
marknadsintroduktion samt ha effekter på andra 
miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.

Kompletterar andra styrmedel



Nya satsningar i budget 2018
Ökade ambitioner för Klimatklivet. 
Riksdagen och regeringen har antagit 
förstärkningar för hela budgetperioden 
enligt följande:

2018: 1,7 miljarder kr

2019: 2 miljarder kr

2020: 3 miljarder kr 

Bemyndigande att under 2018 fatta beslut 
om åtaganden 2019-2023 på sammanlagt 2 
miljarder kronor (inkl. tidigare åtaganden)



Klimatklivet – resultat t.o.m. 20 februari 2018
4 000 ansökningar sedan 2015 (varav 570 nya i 
februari)

1 559 åtgärder har fått stöd

Totalt 2,8 miljarder kronor har beviljats,

Stödet utgör i snitt 44 % av 
investeringskostnaden 

Åtgärdernas minskning av växthusgasutsläpp 
beräknas utifrån prognoser i ansökningarna:

850 000 ton koldioxidekvivalenter per år



14 000 nya laddpunkter
för elbilar
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30 nya eller utbyggda biogasanläggningar 
innebär att produktionen av biogas 

kan öka med cirka 30 procent i Sverige
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Beviljade åtgärder - trenden
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Företag Ideell förening

Kommun eller kommunförbund Kommunalt bolag

Landsting eller regionförbund Stiftelse



GÅ FRÅN
ORD TILL

HANDLING!



Hur ansöker man?

Besök:  lansstyrelsen.se och 
naturvardsverket.se/klimatklivet

Läs förordningen. Vänd dig till din länsstyrelse för frågor inför 
ansökan.

Digitalt ansökningsverktyg – förbered dig genom att gå igenom 
frågorna först. Finns på NV:s webbplats.

Öppet för ansökningar tre gånger 2018: 
- 15 januari – 15 februari 
- 17 april – 17 maj
- 27 augusti – 27 september 



Miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan: 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 

en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 

sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 

för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans 
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 

uppnås." 
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