


Naturskyddsföreningen

• Grundades 1909

• 226 000 medlemmar

• 24 länsförbund och 
270 kommunkretsar

• 50 internationella 
samarbetsorganisationer

• ca 150 anställda
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Koldioxid från 
fossila bränslenKoldioxid från 
fossila bränslen
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Alla rekord är inte värda att fira
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NOAA 2016
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Global carbon project, 2017

Det finns ett val inför framtiden 
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Sverige
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. 

EU
Till 2030 minska utsläppen av växthusgaserna med 40 procent 
jämfört med 1990 års nivå. 

Sveriges och EUs klimatmål 
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• Försiktighetsprincipen

• Förorenaren betalar

• Kostnadseffektivitet

• CBDR – Gemensamt men olika stort ansvar

 Sverige  bör skärpa sitt mål och uppnå nollutsläpp redan 2030. 

 EU bör skärpa sina åtaganden – till 60-70% för att vara i linje 
med Parisavtalets målsättning.

 Globala utsläpp nära noll år 2050
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Vad kan kommunerna göra? 

1. Keep up the good work!

2. Kommunala klimatmål bra för att styra politik och 
praktiskt arbete i kommunen, bör avse kommunen 
som geografiskt område och inte bara den 
kommunala organisationen. Helst ur 
konsumtionsperspektiv (t.ex. Göteborg!)
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Foto: Viktor Kiryanov

31%

29%

21%

5% 14%

Olja Kol Gas Kärnkraft Förnybart

Källa: Energimyndigheten

80 procent fossil 
energi och en ökande

användning totalt
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• Om möjligt behålla kraftvärme i kommunal ägo för att möjliggöra styrning 
genom ägardirektiv, inriktning på bioenergi samt stopp för att elda 
importerade osorterade sopor.

• Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och närvärme där sådant saknas.

• Kommunal energiplanering med inriktning på lokalisering av vindkraft och 
solenergi.

• Kommunala energinormer för nybyggnation som går längre än de statliga.

• Energieffektivisering i kommunala lokaler och inom allmännyttiga 
bostadsbolag. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/klimatmaxa/solrevolution
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• Bygga om bostadsområden i allmännyttan till plusenergihus, efter förebild från 
Alingsås.

• Kommunal energirådgivning med inriktning på energieffektivisering och hjälp 
till enskildas solcellsinvesteringar.

• Omhändertagande av ris och grenar från trädgårdar, parker m.m. till 
fliseldning

• Satsningar på att bygga ut biogasanläggningar; vid reningsverk, 
centralkomposter och liknande, fortfarande stor outnyttjad potential för biogas 
som drivmedel och för industriprocesser.
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Trafik
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• Kommunal trafikplanering för minskat bilåkande, parkeringsnormer, bilfria 
stadskärnor, attraktiv cykelinfrastruktur.

• Fortsätta att bygga upp kollektivtrafik i världsklass, turtäthet, kostnader, 
linjesträckningar. 

• Satsa på förnybara drivmedel för bussar (85 procent av kollektivtrafiken redan 
fossilfri).

• Planera för minskat transportbehov: var ligger bostäder i förhållande till 
arbetsplatser och handel etc, minska stadsutglesning och öka 
transporteffektiviteten?

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/klimatmaxa/cykelchock
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• Kommunala miljöbilspooler för tjänstefordon som även kan utnyttjas på kvällar 
och helger av kommuninnevånare som är bilpoolsmedlemmar.

• Uppmuntra cykling för korta resor genom ett nät av goda avskilda cykelvägar 
och sörj för god framkomlighet för cykel även i tätbebyggt område.

• Sluta subventionera kommunala flygplatser.

• Sluta subventionera parkeringsplatser. Använd städernas ytor bättre
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Konsumtionsbaserade utsläpp
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• Ta hänsyn till varor och tjänsters klimatprestanda i den kommunala 
upphandlingen.

• Uppmuntra begagnathandel och återanvändning, låt återvinningscentralerna 
blir återanvändningscentra a la begagnatvaruhuset Retuna i Eskilstuna.

• Inför vegetariskt som huvudalternativ (vegonorm) i kommunalt serverade 
måltider, i skolor, förskolor, äldreomsorg m.m.



Bild: Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Agenda 2030
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