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1. Sammanfattning 
 

Klimatpåverkan uppkommer som en följd av vårt sätt att leva och bygga våra samhällen. 

Användningen av fossila bränslen, resursförbrukning för produktion och konsumtion, vår livsstil 

och ökade ekonomiska krav driver direkt eller indirekt utsläppen av klimatpåverkande gaser 

som rubbar balansen och påverkar livsmiljön. Det leder till stora risker för livet på jorden nu och 

i framtiden. Att ställa om samhället för att minskad klimatpåverkan behöver inte betyda att 

välmåendet, tryggheten och friheten försämras. Men det krävs att vi ändrar livsstil, öppnar upp 

för nytänkande, fattar modiga beslut och samarbetar för att åstadkomma den förändring som är 

nödvändig. Klimatfrågan är global, men beslut som vi tar lokalt har betydelse.  

Klimatfrågan kan inte hanteras separat och för sig utan behöver ingå som en del av beslut och 

åtgärder inom många olika områden för att målen ska kunna nås. Det finns inte en lösning på 

klimatproblemen, utan många. Åtgärder för att minska klimatpåverkan får inte heller medföra 

allvarlig försämring inom andra områden, som människors hälsa eller biologisk mångfald. 

Däremot går det att hitta lösningar som minskar klimatpåverkan och samtidigt förbättrar vår 

livskvalitet och motståndskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatfrågan är komplex och i ständig utveckling. Vi lär oss mera, teknik och goda exempel växer 

fram både i Sverige och internationellt. Lagstiftning, överenskommelser och olika styrmedel 

visar riktningen och fördelar ett ansvar för åtgärder. I den här rapporten speglas det globala 

perspektivet, nationell kunskap och åtgärder bryts ned på lokal nivå.   
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Kartläggningen visar att många olika delar av kommunens verksamhet och övriga verksamheter 
inom det geografiska området medför en påverkan på klimatet. Det krävs en kombination av 
tekniska lösningar, beräkningsmodeller och beteendeförändringar för att klara omställningen 
och uppställda klimatmål.  

Det handlar också om att öka kunskapen om vad som har en påverkan och inse att vi har ett 

globalt ansvar. De beslut och val som vi gör i Vaxholm har betydelse i ett större perspektiv. Det 
finns goda förutsättningar att kunna bidra till arbetet med att minska klimatpåverkan i ett väl 
fungerande och ekonomiskt stabilt samhälle. Samarbete och engagemang i kommunens alla 
verksamheter men också hos kommuninvånare, föreningar och företag är en förutsättning för 
att nå resultat. 

Klimatfrågan bör finnas med i beslut och planering i ett brett perspektiv för att det ska bli en 
märkbar förändring. Även om det inte alltid går att räkna på en besparing av koldioxid-
ekvivalenter behöver alla åtgärder som är rimliga ändå genomföras. Tiden som återstår för att 
vända utvecklingen håller på att rinna ut.  

Som ett resultat av kartläggningen kan kommunen fortsätta och tydliggöra 
arbetet med följande åtgärder: 

• Använd de styrdokument och mål som är beslutade, integrera och följa upp 

åtgärder. 

• Upphandla med klimatkrav inom bygg- och anläggning, tjänster, transporter, 

förbrukningsmaterial. 

• Planera för mobilitetslösningar och inte bara för bilen. 

• Arbeta för hållbart byggande och en väl genomtänkt markanvändning. 

• Värna kolsänkor i naturen och i havet. 

• Öka kunskapen om vad som påverkar klimatet inom organisationen, hos boende 

och verksamma, hos barn och unga. 

• Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ för att få ett brett 

engagemang. 

2. Om kartläggningen 

2.1 Politiskt uppdrag 
I samband med antagandet av hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad beslutades (KF2021-06-

14, §46) att en klimatkartläggning ska arbetas fram. Hållbarhetsenheten och 

kommunledningskontoret ansvarar för uppdraget.  

2.2 Framtagandet 
Syftet med kartläggningen är att visa vad som bidrar till klimatpåverkan lokalt och vad som är 

viktigt att arbeta med i Vaxholm. I många fall finns beräkningar och utsläppssiffror bara på 



 
 
 

5 av 40 
nationell eller regional nivå. Vissa slutsatser kan ändå dras utifrån nationell statistik och de 

lokala förutsättningarna. 

 

Prioritering av klimatarbete kan göras utifrån olika perspektiv: det som är lätt att åtgärda, det 

som ger mest effekt med avseende på minskade utsläpp, det som ger effekt även inom andra 

viktiga områden som hälsa eller biologisk mångfald eller det som även ger en ekonomisk 

besparing på kort eller lång sikt.  

 

Kartläggningen har delats in i följande områden; transporter, byggande och boende, inköp och 

konsumtion, måltider och livsmedel samt avfall och avlopp. Därefter följer avsnitt som beskriver 

naturens betydelse, kunskapsspridning samt hur klimatarbetet är integrerat i våra 

styrdokument. 

 

Uppgifter hämtade från rapporter, andra kommuner, nationell och lokal statisk har 

sammanställts. Syftet är att ge en bild av den klimatpåverkan som kan kopplas till kommunens 

verksamhet och ansvar. Men kartläggningen ger också en översiktlig bild av klimatpåverkan från 

kommunen som geografiskt område.  

 

Att minska klimatpåverkan är ett långsiktigt arbete, inom många olika områden. Det finns inte 

metoder att räkna på en utsläppsminskning för alla åtgärder. Det går heller inte att med 

säkerhet säga hur mycket vi behöver minska klimatpåverkan lokalt för att klara de globala 

målen. Det är snarast så att alla åtgärder som minskar vår klimatpåverkan behöver vidtas för att 

klara omställningen i tid. 

2.3 Metoder för att beräkna klimatpåverkan 
Nationellt används tre olika sätt att beräkna klimatpåverkan, med olika avgränsningar. 

Koldioxidekvivalenter är den gemensamma måttenhet som anger den växthusdrivande 

effekten hos koldioxid och några ytterligare gaser.  
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2.3.1 Territoriella utsläpp  

Huvudsakligt mått för att beräkna utsläpp inom Sveriges gränser som baseras på detaljerade 
data om aktiviteter som utförs inom landet och används för att följa upp klimatmålen som 
satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt.  

 

2.3.2 Produktionsbaserade utsläpp 

Kompletterande mått för utsläpp från svenska företag och verksamheter som baseras på 
detaljerad statistik om bränsleanvändning i kombination med de territoriella utsläppen. 
Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och invånare som skett både utanför och 
innanför Sveriges gränser och följer samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk 
statistik - nationalräkenskaperna. 

 
Källa Naturvårdsverket, SCB 

ARBETSMASKINER, TOTALT

AVFALL, TOTALT
EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT

INDUSTRI, TOTALT

INRIKES TRANSPORTER, TOTALT

UTRIKES TRANSPORTER, TOTALT
JORDBRUK, TOTALT

LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG PRODUKTANVÄNDNING,…

EGEN UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER,…

Produktionsbaserade utsläpp 2019-2020
hela Sverige kton CO2-ekv

2020 2019
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2.3.3 Konsumtionsbaserade utsläpp 

Konsumtionsbaserade utsläpp är ett kompletterande mått som tar hänsyn till den 
klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Utsläppen i 
Sverige till följd av konsumtion baseras på utsläppen från svensk industri, det vill säga de 
produktionsbaserade utsläppen. Utsläppen i andra länder är beräknade med hjälp av en 
modell och baseras på statistik om produktionen i andra länder samt import och export.   

Det finns idag ingen metod att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp nedbrutet på 
kommunnivå.  

2.4 Lokal statistik för utsläpp 
För att bryta ned den nationella statistiken för de territoriella utsläppen av växthusgaser till 

lokal nivå används principen ”top-down”. Detta innebär att utsläppen bryts ner och fördelas 

över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av 

kompletterande statistik och geografiska data, till exempel vägnät, markanvändning, 

avverkad skog, befolkningsuppgifter. (RUS) 

 

    Territoriella utsläpp RUS, SCB, beräknat utifrån kommunens yta och befolkning 

De territoriella utsläppen finns också nedbrutna på lokal nivå och efter olika sektorer. För 
Vaxholm kan följande sektorer redovisas:  
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Utsläpp i Vaxholm fördelat på sektorer SCB 

 

2.5 Kompletterande metoder för att beräkna miljö- och klimatpåverkan 

 2.5.1 Spendanalys  
Genom att analysera en organisations samtliga inköp kan en miljöspendanalys göras. Med 
utgångspunkt från inköp, leverantörer och efter uppdelning i kategorier kan miljö- och 
klimatpåverkan beräknas. Metoden är framtagen av IVL och Upphandlingsmyndigheten. 
 
I verktyget hämtas uppgifter om livscykelbaserad miljöbelastning från databaser och 
kopplas till inköpsvolymer. Miljöbelastningsvärdet är satt per krona för olika typer av inköp.  
 
Analyserna möjliggör styrning av inköp av olika kategorier av varor och tjänster. Exempelvis 
genom att se vilka kategorier och leverantörer som är viktigast att lägga ned tid och 
resurser på.  
 
Ungefär tre fjärdedelar av de klimatpåverkande utsläpp som är en följd av offentlig 
konsumtion och investeringarna sker i andra länder än Sverige. 
 
I Vaxholm stad finns ännu inte något gemensamt inköpssystem med fördelning på 
inköpskategorier. Metoden kan ändå användas för att granska några specifika inköp och 
göra en beräkning för just den varugruppen.  
 

 

 

Totala utsläpp av växthusgaser i Vaxholm
uppdelat på sektorer (2019)

Transporter

Industri (energi + processer)

Jordbruk

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

Arbetsmaskiner

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

Avfall (inkl.avlopp)
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2.5.2 Livscykelperspektiv 

 
Schematisk illustration av ett livscykelperspektiv, Boverket 

 

LCA livscykelanalys är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela 

livscykel, från vaggan till graven. Det kan vara användbart till exempel för val av material i 

byggande. 

LCC Livscykelkostnad är en metod för att inkludera långsiktiga effekter i ett inköpsbeslut. 
Att ta hänsyn till alla kostnader som kan uppstå under en varas eller tjänsts hela 
nyttjandetid, från inköp till avveckling eller avfall.  

När man bara utgår från inköpspriset kan det ge en missvisande bild av den faktiska 
kostnaden. Verktyget kan användas både i början av en upphandling eller inköpsprocess 
eller vid utvärdering av anbud och alternativ.  

2.5.3 Koldioxidbudget 
Koldioxidbudget är ett pedagogiskt sätt visa hur stort utsläppsutrymme 
som finns kvar för en kommun eller region för att klara Parisavtalets 
temperaturmål. I beräkningen görs också en avvägning för att fördela 
det återstående utsläppsutrymmet rättvist mellan länder och i olika 
delar av världen. De fattiga ländernas rätt till utveckling och de rika 
ländernas ansvar att möjliggöra den utvecklingen.  
 
Beräkningen sker utifrån de territoriella utsläppen och omfattar inte de 
konsumtionsbaserade utsläppen. Metoden kan användas nationellt, 
regionalt och lokalt, men bygger i grunden på samma statistiska 
underlag. För en liten kommun blir det underlaget relativt osäkert. För 
att visa på förändring krävs en ny budgetberäkning. Metoden är inte 
allmänt tillgänglig utan genomförs av experter.   
 

2.5.5 Klimatpåverkan på individnivå 
För att räkna på vilken klimatbelastning som en enskild person eller ett 

hushåll har, finns en rad olika verktyg: www.climatehero.se, www.svalna.se, 

Klimatkalkylatorn - Beräkna din miljöpåverkan - Världsnaturfonden WWF, 

Klimatkontot  

 

http://www.climatehero.se/
http://www.svalna.se/
https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/
https://www.klimatkontot.se/
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3. Klimatmål globala, nationella, regionala och lokala 

3.1 Globala mål och internationellt arbete 
Vaxholms stad har beslutat att de globala målen i Agenda 2030 ska vara en del av kommunens 

verksamhet och målstyrning. Den här kartläggningen handlar i huvudsak om Mål 13 Bekämpa 

klimatförändringen.  

Parisavtalet 
Sverige har undertecknat FN:s Parisavtal med mål och åtaganden för att begränsa de 

klimatpåverkande utsläppen och den globala uppvärmningen. Målet är att hålla den globala 

temperaturökningen under två grader och att ansträngningar ska göras för att begränsa 

uppvärmningen till 1,5 grader. Alla länder som har skrivit under ska redovisa sina klimatåtgärder 

vart femte år. 

IPCC är FN:s mellanstatliga klimatpanel med 194 anslutna länder som arbetar för att ta fram ett 

gemensamt faktaunderlag som beskriver klimatförändringarna. Panelen förser världen med 

kunskapsunderlag och utvärderingar utifrån ett stort antal forskningsrapporter. SMHI 

representerar Sverige i panelen.  

Rapporten från IPPC som redovisades i augusti 2021 slår fast att pågående förändringar är 

omfattande, snabba och saknar motstycke i ett mycket långt historiskt perspektiv. Forskarna har 

nu också konstaterat att det finns en tydlig koppling mellan klimatpåverkan och ökningen av 

antalet extrema väderhändelser.  

EU:s klimatmål 
EU målet är att till år 2030 minska utsläppen med 55 procent jämfört med år 1990. Målen banar 

väg för det långsiktiga målet att uppnå klimatneutralitet till 2050.  

3.2 Nationella mål och lagstiftning 
Sveriges riksdag beslutade 2017 att anta ett klimatpolitiskt ramverk som beskriver hur vi ska 

leva upp till Parisavtalet.  

Klimatlagen är en del av ramverket och innebär att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt 

arbete som: 

 1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet 

2.  bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga       

effekter av klimatförändring, 

3.  är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och 

skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter,  

4.  vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och 

miljömässiga överväganden 



 
 
 

11 av 40 

En stor utsläppsminskning har skett mellan år 2003 och 2014, främst beroende på 
uppvärmning av bostäder med förnybar fjärrvärme samt användning av biobränslen inom 
industrin. Effektivare bilar och ökad användning av biodrivmedel har bidragit till minskade 
utsläpp inom transportsektorn. Biobränslen, tillsammans med ökad förbränning av avfall, har 
lett till minskade utsläpp inom el- och fjärrvärmeproduktionen.  
 
Inom avfallssektorn har de klimatpåverkande utsläppen minskat på grund av förbudet mot att 

deponera organiskt avfall. Den ökade användningen av biobränsle baseras i huvudsak på 

restprodukter från skogsbruket och skogsindustrin. Skogens upptag av koldioxid ligger ungefär 

på samma nivå som 19901.  

 

Fossilfritt Sverige 
Det är ett nationellt initiativ som ger näringslivet och 
olika branscher en möjlighet att sätta upp mål för 
klimatarbetet och visa hur de kan bidra till 
omställningen. De tre viktiga delarna i färdplanerna är 
att visa på möjligheterna, identifiera nuvarande hinder 
och ge förslag på lösningar. Målet för initiativet är att 
Sverige ska bli världens första fossilfria värdfärdsland. 
För närvarande deltar över 500 aktörer i Fossilfritt 
Sverige. 
 

3.3 Regionala mål 
Länsstyrelsen har antagit en klimat- och energistrategi 2019. Den är rådgivande och anger 

riktningen för arbetet med att minska klimatutsläppen och ställa om energisektorn. Målen i 

strategin är i huvudsak samma som de nationella målen.  

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) och tillhörande 

klimatfärdplan beskrivs förutsättningarna för regionen att nå målet om nettonollutsläpp till 

2045. Ett regionalt mål är att de direkta utsläppen av växthusgaser 2045 ska vara mindre än 1,5 

ton per invånare och år. Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. 

 
1 NV rapport fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 

• Senast 2045 ska Sverige ha netto-noll utsläpp av växthusgaser  

• Sveriges totala utsläpp av växthusgaser var 2019 50,9 miljoner ton 

• De territoriella utsläppen har minskat med 29 procent mellan 1990–2020  

• Mer än 50 procents utsläppsminskning återstår fram till 2045  
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Länsstyrelsen har tagit fram en koldioxidbudget för länet 2020–2040. Den visar att en 

minskning med 16 procent per år från och med 2020 är nödvändig för att klara Parisavtalets 

mål på 1,5 grader. Även internationella flygresor är inkluderade i länets koldioxidbudget. Det 

finns ingen handlingsplan kopplad till länets koldioxidbudget och det har ännu inte redovisats 

någon uppföljande beräkning.  

 

Beräknade utsläpp fram till 2045 med 16 procent minskning per år i enlighet med länets klimatbudget 
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Det finns planer på ett regionalt klimatsamarbete, en klimatarena. Det är Region Stockholm 

och Länsstyrelsen i Stockholms län som ska gå samman kring en plattform och samverkansyta 

för länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Tanken är att öka kunskapen, få 

stöd och inspiration och hitta nya samarbetsformer i omställningen.  

Klimatarenan kan bli en pådrivande och samlande kraft för klimatomställningen i regionen. 

Men samverkan har försenats och har ännu inte riktigt kommit i gång. Likande samarbeten 

finns i Västra Götaland och Skåne. 

4. Nuläget i Vaxholms stad 

4.1 Klimatpåverkan totalt 
Vaxholms stad har en måttlig tillväxt med avseende på inflyttning till kommunen, nya företag 

och tillkommande bebyggelse.  

Vaxholm är en utpräglad pendlarkommun där flertalet i arbetsför ålder har sin arbetsplats 

utanför kommunen. Service och handel finns i begränsad utsträckning. Det finns goda 

förbindelser med kollektivtrafik, men bilberoendet är ändå stort.  

Turism och besöksnäringen är viktig. Under framför allt sommaren kommer ett stort antal 

besökare med bil, Vaxholmsbåt eller egen båt. Intresset för att ha fritidsbåt är stort och marin 

service är en viktig del av näringslivet. 

 

När de territoriella utsläppen bryts ned till Vaxholm och fördelas på sektorer blir det tydligt att 

det är transporterna som står för de största utsläppen inom kommunen som geografiskt 

område. De territoriella utsläppen omfattar inte en redovisning av klimatpåverkan från 

konsumtionen.  

• Regionen har målet att utsläppen ska minska till 1,5 ton/person till 2045. 

• För boende i Vaxholm beräknas utsläppen vara 1,87 ton/person 2019. 

• De totala utsläppen i Vaxholm uppgår till 22 401 ton (2019).  

• Energiplanen för Vaxholms stad har målet att minska klimatpåverkande 

utsläppen med 12 procent per år till 2030.  

• Det innebär en minskning med 2300–2500 ton per år de första åren.  
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SCB, Regional utsläppstatistik 

Sveriges kommuner och regioner, SKR sammanställer årligen ett antal nyckeltal som också kan 

jämföras med andra kommuner. Ett sådant nyckeltal är utsläpp till luft av växthusgaser totalt, 

ton CO2-ekv/invånare. 

I jämförelse med andra kommuner i landet har Vaxholm låga territoriella utsläpp. Det beror 

främst på att det inte finns processindustri, avfallsförbränning, motorvägstrafik eller andra 

större utsläppskällor inom kommunens gränser.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKA, utsläpp av koldioxidekvivalenter ton/inv och per år, jämförelse inom landet, blå pil är Vaxholm 

Högst ligger Oxelösund och Lysekil med utsläpp från stålverk och petroleumindustrin. Lägst 

ligger ett antal Stockholms-kommuner Sundbyberg, Järfälla, Lidingö, Tyresö.  
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Men boende och verksamheter inom kommunen bidrar till trafiken på motorvägarna i regionen 

och i landet, avfall från kommunen transporteras och förbränns i värmeverket utanför 

kommunen. Livsmedel och varor som produceras i andra delar av landet och utomlands 

konsumeras inom kommunen. Den totala klimatpåverkan som kommunens verksamhet, 

boende och verksamma i kommunen orsakar syns inte fullt ut i den här statistiken. 

 

RKA, kolada, kommuner i Stockholms län. Den lilla blå pilen visar Vaxholms plats i statistiken.  

I länet ligger Nynäshamn högst pga Nynäs Petroleum och därefter Sigtuna med trafiken kring 

Arlanda. Vaxholm ligger på 15:e plats bland länets kommuner.  

4.2 Transporter 

Fakta och siffror 
Förbrukningen av fossila bränslen till transporter är den mest uppenbara och direkta källan till 

koldioxidutsläpp. Utsläppen från transportsektorn måste minska för att vi ska nå klimatmålen. 

Det behöver ske både genom teknikutveckling av fordon och bränslen, flera som går och cyklar, 

men också ett minskat transportbehov.  

Transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Det nationella målet för 

transportsektorn är att minska klimatpåverkan med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 

(omfattar inte flyget). Ökningen av biodrivmedel och minskad bränsleåtgång per mil minskar 

utsläppen samtidigt som statistiken visar att antalet körda mil ökar. Minskningstakten är för 

närvarande för låg för att kunna nå målen. 

I Stockholms län står transporterna för drygt 50 procent av växthusgasutsläppen. Fossila 

drivmedel står fortfarande för mer än 75 procent av den totala energianvändningen inom 

transportsektorn. 
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Byggande, drift och underhåll av infrastruktur för trafiken innebär också en stor miljö- och 

klimatpåverkan som en indirekt är följd av ökande trafikflöden. Just nu pågår flera stora 

regionala infrastrukturprojekt, till exempel förbifart Stockholm.  

Hårdgjorda ytor som anläggs med asfalt, en fossil råvara, tränger undan naturlig mark och 

vegetation som kan bidra till kolinlagring och klimatanpassning.  

Produktionen av nya personbilar innebär också en klimatbelastning. I ett livscykelperspektiv 

vinner elbilen över en fossilbränsledriven bil. Men för att minska klimatpåverkan från 

transportsektorn så räcker det inte med att ställa om till eldrift. Vi måste också minska 

transportbehovet och antalet fordon.  

Personbilar 
Antal personbilar registrerade i kommunen 2020 uppgick till 5269 samt 512 lätta lastbilar. Det 

är 367 bilar/1000 invånare i jämförelse med genomsnittet i länet som är 273 bilar/1000 

invånare.  

 

Personbilar registrerade i Vaxholm 
totalt 2019 efter drivmedel

Bensin

Diesel

El

Hybrid

Ladd-
hybrid

Nyregistrerade personbilar i Vaxholm 
under 2020 efter drivmedel

Bensin

Diesel

El

Hybrid

Laddhybrid
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Av nyregistrerade personbilarna i Vaxholm under 2020 var hela 34 procent så kallade 
klimatbonusbilar som är elbilar, laddhybrider eller gasbilar som släpper ut max 70 g CO2/km. 
Omställningen till fossilfria fordon går snabbt. 

Fossila bränslen dominerar fortfarande inom transportsektorn. Men på grund av 

reduktionsplikten och inblandningen av förnybart minskar ändå växthusgasutsläppen per liter 

bränsle.  

Biogas framställs av rötgaser från avloppsreningsverk och matavfallsanläggningar. Tillgången är 

begränsad och i stockholmsregionen används biogas framför allt i kollektivtrafiken. Vätgas 

förutspås bli nästa stora tekniksprång inom fordonsindustrin. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken i Vaxholm utgörs till stor del av bussar som drivs på biodiesel, utan direkta 
klimatutsläpp. Sedan februari 2021 är resor med SL märkta med Bra Miljöval. Det innebär att 
det finns krav på energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln för det 
drivmedel som används. Utvecklingen av kollektivtrafiken i Vaxholm är viktig för att kunna 
minska utsläppen från persontransporter. Nu finns också beslut om att utöka kapaciteten i 
busstrafiken och försöket med pendelbåt till Strömkajen är förlängt.  

Waxholmsbolaget har en drivmedelsplan som innebär att 90 procent av alla båtar ska drivas 
med förnybar energi. Regionen har ännu inte fattat beslut om vilka fartyg som ska upphandlas 
för fortsatt trafik, men klimatpåverkan från regionens båttrafik förväntas minska inom den 
närmaste tioårsperioden. Idag drivs trafiken med 50 procent andel förnybara bränslen.  

 
Region Stockholm genomförde 2019 

en resvaneundersökning, baserat på 

mätningar och enkäter. I svaren syns 

en tydlig en övergång från 

biltransport till kollektivtrafik, gång- 

och cykeltrafik. 

Underlaget från Vaxholm är relativt 

litet och får tolkas med försiktighet, 

men även här syns förändrade 

resvanor, att flera cyklar och går och 

att bilkörningen minskar. 
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Resvaneundersökningen för Vaxholm 
andel resor med olika färdmedel

2015 2019

• Transporter står för 19 procent av hushållens klimatpåverkan från 

konsumtion, men då är inte utrikes flygresor medräknade. 

• Körsträckan i genomsnitt per bil i Vaxholm är 600 mil/år.  

• För alla registrerade personbilar i Vaxholm innebär det 3758 ton per år. 

• I genomsnitt flyger vi och släpper ut 1 ton/år och person i Sverige. 

• För Vaxholm innebär det ett utsläpp på ca 12 000 ton/år från flygresor. 
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Färjerederiet ansvarar för trafiken på tre färjelinjer i kommunen. Det är en viktig del av 
infrastrukturen och samtidigt en del av klimatbelastningen från våra dagliga transporter. 
Färjetrafiken på de här tre linjerna förbrukade ca 938 kubikmeter diesel (2020) med ett 
koldioxidutsläpp på 2944 ton koldioxid.  

Färjerederiet har en vision att vara fossilfria 2045 och planerar att trafikera Vaxholm-Rindö med 
hybridfärja inom de närmaste åren. Kaptenerna inom färjerederiet utbildas också i eco-shipping 
vilket bidrar till att minska bränsleförbrukningen.  

 

Båtar 
Båtlivet är en stor del av transportsektorn och friluftslivet i kommunen, med både yrkestrafik 
och fritidsbåtar. Än så länge dominerar fossila bränslen för båtar. Tankstationerna i Vaxholm 
säljer också relativt stora bränslevolymer till förbipasserande och besökare.  

I ett nationellt perspektiv står båtlivet i Sverige för förhållandevis små utsläpp, drygt tre promille 
av landets totala utsläpp. (Naturvårdsverket 2018), men lokalt är det en betydande 
utsläppskälla. Uppskattningsvis går ca 40 procent av den totala drivmedelsförsäljningen i 
Vaxholm till båtar.  

Förnybar diesel finns att tanka på en del sjömackar, bland annat i Österåker. Det utvecklas också 
allt fler båtmotorer med eldrift. Användningen av fossila bränslen till båtar medför också en 
belastning på vattenmiljön som är betydande på platser med en omfattande båttrafik.   

Flyget 
En studie som Stockholms stad har genomfört visar att ungefär 75 procent av 
växthusgasutsläppen från invånarnas flygresor kommer från privatresor. Ett skäl till att 
privatresor står för en stor andel av utsläppen är att dessa ofta är längre än de som görs i 
tjänsten. 2  

Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 var cirka 

10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (inklusive höghöjdseffekten). Det är lika mycket utsläpp 

som för hela personbilstrafiken i Sverige. Utsläppen är cirka 1 ton per person och år, vilket 

motsvarar en flygresa till södra Spanien. I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det 

globala genomsnittet. Den internationella turismen leder också till annan konsumtion och 

klimatpåverkan på resmålen, samtidigt som turismen är en viktig inkomstkälla för många länder.  

Under pandemin har det internationella resandet minskat kraftigt men ökar nu igen när 

restriktionerna släpper. Inrikes tjänsteresor förväntas dock minska permanent på grund av flera 

digitala möten och nya arbetssätt.  

 
2 Hur stor är klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor? Stockholms stad, 2017 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimat-och-miljoarbete/Klimatpaverkan-fran- stockholmarnas-
flygresor/ 



 
 
 

19 av 40 
 

Ekoturism är en växande sektor, men framför allt inom landet. Trenden att semestra i 
närområdet har vuxit under pandemin. Vaxholm ett sådant resmål för stockholmsregionen. Att 
arbeta med att öka länets upplevelsekvalitet och på så sätt öka den lokala turismen under hela 
året kan därmed ses som en klimatåtgärd. Attraktiva grönytor och stadsmiljöer, kulturella 
upplevelser och goda möjligheter att nå dessa platser med cykel eller kollektivtrafik kan öka det 
lokala värdet och kan vara ett led i en beteendeförändring för att minska långväga flygresor och 
klimatbelastningen från turismen. 

Cykel 
I Vaxholm finns 12,7 km cykelväg. Det finns goda möjligheter att ta sig fram med cykel som ett 
alternativ till bilen i de centrala delarna av Vaxholm, men det är inte ett säkert alternativ för att 
pendla utanför kommunen. Trafikverket ansvarar för utbyggnad av det regionala cykelstråket, 
”Vaxholmstråket”, mellan Arninge och Engarn. Vaxholmstråket är utpekat i den regionala 
cykelplanen, men arbetet har hittills inte prioriterats. 

Kommunens verksamhet 
Av kommunens fordon för tjänsteresor är ca 70 procent klimatbonusbilar (2020). Över 80 
procent av körda mil med tjänstebil i kommunen sker inom hemtjänsten. I den verksamheten 
används framför allt små bränslesnåla bilar, laddhybrider, elbil samt cyklar.  

Vi inköp av nya fordon eller tecknande av leasingavtal bör både transportbehovet och 
miljökraven på fordonen utredas. Tillgången till laddplatser vid kommunens verksamheter och 
på allmänna parkeringar begränsar omställningen.   

Kommunen har en viktig roll i omställningen av transportsektorn genom att se till att det finns 

möjlighet att ladda personbilar på allmänna parkeringsplatser. För att laddplatser på allmänna 

parkeringar ska upplevas som tillgängliga krävs tydlig skyltning, gemensamma och enkla 

betallösningar samt övervakning så att platserna inte upptas av fordon som inte laddar.   
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Det genomfördes en enkät om våra resvanor inom kommunen i september 2021. Svaren visar 
att bilen är det dominerande transportslaget för resor till och från arbetet. Det som är 
avgörande för valet av färdmedel, är att bilen ger kortast restid. 73 procent av de svarande 
tycker att arbetsgivaren ska arbeta med frågan, hur vi tar oss till och från jobbet, vilket är 
positivt för att kunna arbete med en förändring av resvanorna.  

 

Jämfört med andra kommuner 
I Vaxholm är körsträckan 600 mil/bil och per invånare och år, högre än genomsnittet för länet 
som ligger på 571 mil/bil, invånare och år men lägre än genomsnittet i landet som är 651 mil/bil.  

Vaxholm har en stor andel miljöbilar som är registrerade i kommunen, ca 17 procent, jämfört 
med 14 procent i hela landet och 16 procent som medel i länet. (2020).  

Enligt SKR bor 79 procent av kommunens befolkning i kollektivtrafiknära läge, dvs inom 500 
meter från bostaden. Det är relativt lågt i jämförelse med andra kommuner i länet. I Solna och 
Stockholms stad är andelen kommuninvånare som bor kollektivtrafiknära 100 procent. 

Andel miljöbilar i kommunorganisationen är 61 procent (2020) Vilket är en bra placering 
nationellt och även som fjärde bästa kommun i länet. Stockholms stad är ledande med 90 
procent miljöbilar.  

Stockholms län har flest laddplatser i landet, men i övrigt är laddinfrastrukturen ojämnt fördelad 
mellan kommunerna. I Vaxholm finns fem laddplatser.  

Vad kommunen kan göra 
• Fortsatt samarbete med SL och Trafikförvaltningen för att utveckla kollektivtrafiken. 

• Påverka Trafikverket att prioritera cykelstråken mot Arninge och Österåker.  

• Uppmuntra medarbetare i Vaxholms stad att cykla och gå eller resa kollektivt till jobbet. 

• Upphandla fossilfria transporttjänster och entreprenader. 

• Arbeta för en effektiv logistik till kommunens verksamheter.   

• Bygga ut laddinfrastruktur för anställda och för besökare på kommunens parkeringar.  

• Utveckla en lokal ekoturism och Vaxholm som besöksmål. 

• Underlätta för cykel på Rindö och Resarö.  

• Verka för att etablera fossilfria bränslealternativ för yrkesbåtar och fritidsbåtar. 
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Vad kommuninvånare kan göra 
• Cykla, gå och åka kollektivt till jobbet, till skola och aktiviteter 

• Arbeta på distans och samåk till jobb och aktiviteter 

• Minska transportbehovet genom att väga in transporter i beslut kring arbete och fritid  

• Vid byte av fordon och båt, gå över till laddbart och förnybart 

• Testa att åka kollektivt under en vecka eller månad för att jämföra med bilen. 

• Lägg upp en flerårsplan för semesterresor med flyg, att resa långt och vara borta länge 

är bättre än många korta resor per år. 

• Klimatberäkna din flygresa www.icao.int/environmental-

protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx 

 

4.3 Byggande och boende 

Fakta och siffror 
Klimatutsläppen som är kopplade till boende och drift av bostäder har minskat mycket under 
det senaste decenniet och sektorn står nu endast för ca 2 procent av de totala utsläppen. Det 
beror på utfasning av oljeeldning, investeringar i fjärrvärme och styrmedel för att producera 
förnybar el.  

Samtidigt har intresset för inredning och ombyggnation ökat. Vi har flera elektriska 
installationer, konsumtionen till boendet har ökat. 

 

I byggsektorns färdplan mot ett fossilfritt Sverige föreslås följande för att nå netto-noll utsläpp: 

• Minskad materialanvändning, materialval med mindre klimatpåverkan och ökad 
materialåtervinning vid byggproduktion. 

• Färre transporter inom byggsektorn, överflyttning till transportslag med mindre 
klimatpåverkan.  

• Energieffektivisering vid renovering. 
• Design av byggnader för ökad flexibilitet och möjlighet till ombyggnad och demontering  
• Minskat behov av lokalyta genom exempelvis delningsekonomi, aktivitetsbaserade och 

flexibla kontor, högre grad av flexibilitet i bostadsmarknaden.  

• Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges 

klimatpåverkan. 

• I nya, energieffektiva byggnader utgör klimatpåverkan under 

byggskedet hela 70 procent av byggnadens totala klimatavtryck.  

• Driften av nya byggnader, under hela livslängden, är mindre än 

klimatpåverkan från själva byggfasen. 

• I Vaxholm finns 73 solcellsanläggningar (2020). 

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
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Äldre bostäder och framför allt flerbostadshus från 1960- och 1970-talen har ett stort 
renoveringsbehov och kommer att utgöra en stor del av byggverksamheten i Sverige under en 
lång tid framöver. Antalet lägenheter i äldre flerbostadshus i Vaxholm är begränsat, men där 
finns det troligen ett behov av renovering och energiåtgärder.  

Byggandet i kommunen består till stor del av enfamiljshus, ombyggnation och permanentning 
av fritidshus. Nu tillkommer flerbostadshus på Norrberget. Planer finns också för ytterligare 
några mindre områden på Vaxön. Under 2020 lämnades 5 bygglov för enbostadshus, men 
normalt tillkommer ca 10–20 enfamiljshus varje år, beroende på om någon ny detaljplan har 
antagits. Boende i småhus är den vanligaste boendeformen för 54 procent av Vaxholmsborna 
(2018).  

Antalet solenergi-installationer ökar då det är lönsamt inom en rimlig avskrivningstid. En ökad 
lokal elproduktion minskar elberoendet och frigör effekt i elnätet som behövs till omställningen 
inom industrin och transportsektorn i Sverige. I Vaxholm finns 73 st anläggningar (2020) med en 
installerad effekt på 0,74 MW. 

Det finns inga uppgifter om den el som hushållen köper i Vaxholm är förnybar eller producerad 
med fossila bränslen. Men målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040 
ligger inom räckhåll. Så oavsett vilken el-leverantör man väljer kommer det att kunna vara 
förnybart.  

Den stora användningen av betong och utsläppen från cementproduktion medför att enbart 

detta står för cirka 8 procent av världens CO2-utsläpp. Flera studier visar att trä som 

byggmaterial har betydligt lägre klimatpåverkan än andra material. Det kräver också mindre 

energi vid utvinning och tillverkning än stål och betong. En viktig faktor för att trä ska vara ett 

klimatsmart byggmaterial är att det kommer från ett hållbart skogsbruk. Det innebär bland 

annat att avverkningen av skog inte överstiger skogstillväxten.  

Jämförelse av CO2-belastning från trä- respektive betongstomme, Upphandlingsmyndigheten 

Miljövarudeklaration (EPD) Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva 
miljöegenskaper hos produkter eller tjänster och ett sätt att redovisa resultatet från en 
livscykelanalys för en definierad produkt. Detta möjliggör jämförelse mellan olika byggmaterial, 
miljö och ekonomi. Alla registrerade EPD:er finns att ladda ner. 

Från och med den 1 januari 2022 införs en lag om klimatdeklaration. Den ska lämnas in till 
Boverket innan byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i 
bruk. (ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen). 
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Det uppkommer cirka 10 miljoner ton avfall från byggande och rivning i Sverige varje år. Det är 
mer än dubbelt så mycket jämfört med mängden hushållsavfall, och mest av alla branscher om 
man bortser från gruvindustrin. Från 1 augusti 2020 gäller krav på att den som producerar bygg- 
och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag.   

Kommunens verksamhet 
Vaxholms stad står inför byggandet av ett nytt äldreboende. Planer finns också på en ny ishall. 

Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till 

följd av offentliga inköp, i ett nationellt perspektiv. I Vaxholm är byggtakten lägre, vi äger mark 

för offentlig verksamhet och det handlar mera om att bygga om och renovera än att bygga nytt.   

Kommunens energianvändning till uppvärmning och fastighetsdrift är baserad på fjärrvärme och 
inköp av 100 procent förnybar el och bidrar därmed inte till någon betydande klimatpåverkan.  

All energiproduktion medför dock en miljöpåverkan, även förnybar energi. En effektiv 
energianvändning och styrning av system för drift av fläktar, värmepumpar och belysning i 
kommunens fastigheter bidrar till minskat energibehovet, frigör effekt i elnätet och minskar 
kostnaderna.  

Med solceller på kommunens byggnader ökar den lokala energiproduktionen, sårbarheten 
minskar och driftkostnaderna minskar i ett långsiktigt perspektiv.   

Jämfört med andra kommuner 
- Enligt SKR har Vaxholm 0.9 färdigställda bostäder i småhus/1000 invånare 2020, vilket 

ligger under medel i landet och även i länet.  

- Antal fritidshus/1000 invånare ligger över medel i landet och på tredje plats i länet 

efter Norrtälje och Värmdö.  

- Antal bostäder med hyresrätt/1000 invånare ligger Vaxholm på femte sista plats vid en 

jämförelse i länet, tillsammans med Danderyd, Ekerö, Vallentuna och Täby. 

(Kolada/jämföraren/bostadsförsörjning) 

Vad kommunen kan göra 
• Utreda lokalbehovet och möjligheter att använda/anpassa befintliga lokaler till flera 

verksamheter under olika tider under dagen.  

• Beräkna klimatpåverkan från olika alternativa byggnadsmaterial och energilösningar 

inför ett beslut om en större nybyggnation. 

• Ställa krav på minskad materialanvändning, spill, återbruk, effektiva transporter och 
sortering av avfall för återvinning och masshantering i byggentreprenader. 

• Diskutera klimat och energifrågor tidigt i plan- och byggprocessen med avseende på val 
av byggnadsmaterial, placering i terrängen, tillgång till grönska och skugga, egen 
energiproduktion.  

• Ställa krav på återvunnen plast i förpackningar till produkter och emballage i 
byggprocessens alla skeden 

• Hantera natursten så att den går att återbruka. Natursten har ett stort klimatavtryck 
och är ofta en långväga import. 

• Använda en andel återvunnen asfalt i anläggningsprojekt 

• Använda Upphandlingsmyndighetens vägledning för att ställa klimatkrav vid byggande: 
Klimatkrav för nybyggnad av hus | Upphandlingsmyndigheten 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2021/klimatkrav-for-nybyggnad-av-hus2/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-miljomalsnytt


 
 
 

24 av 40 

Vad kommuninvånare kan göra 
• Välj byggmaterial med liten klimatpåverkan, svenskt trä, återbruk  

• Tänk igenom placering av en ny byggnad med avseende på solinstrålning, 

energieffektivitet, klimatanpassning. 

• Planera för markarbeten så att behovet av sprängning och masshantering minskar 

• Vid renovering, ställ krav på entreprenörer att återbruka, sortera avfallet och att 

transportera till en godkänd mottagningsanläggning 

• Återbruka mera, helt nytt kök eller bevara delar? 

• Bygg in smarta lösningar till exempel närvarostyrd belysning, timer på energikrävande 

maskiner och laddare till bilen.  

 

4.6 Inköp och konsumtion 

Fakta och siffror 
Klimatpåverkan från konsumtionen i Sverige är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. 

Den privata konsumtionen uppgår till ca 5,4 ton/år och person och resten är offentlig 

konsumtion. Ett genomsnitt för I-länder är 16 ton/person. För att kunna nå målen i Parisavtalet 

ska de globala utsläppen minska till ett ton per person till 2050. 

 

Dagens linjära affärsmodeller är uppbyggda runt varje produkt specifikt, utan någon analys av 

hur produkten eller materialet i produkten kan nyttjas i nästa led, eller användas effektivare 

under produktens livstid. I de flesta fall köper konsumenter varor som används mycket 

begränsat. En borrmaskin används till exempel i genomsnitt tre gånger under maskinens livstid.  

Nu utvecklas andra, cirkulära modeller där produkter blir tillgängliga genom leasing och 

delningsplattformar eller second-handförsäljning och återbruk. Det är ett effektivt sätt att 

minska klimatpåverkan från ett konsumtionen i alla led från produktion, transport och 

avfallshantering. 

 

• Totala utsläppen i Sverige från konsumtionen uppgår till 93 miljoner ton, 

varav 40 procent är offentlig konsumtion och investeringar 

• Hela 63 procent av utsläppen från konsumtion uppstår i andra länder 

• Det finns ännu inget nationellt mål för de konsumtionsbaserade utsläppen.  

• I genomsnitt har varje person i Sverige ett konsumtionsrelaterat utsläpp på 8 

ton per år. 

• I Vaxholm innebär det ett totalt klimatutsläpp på 64 892 ton från privat 

konsumtion och 43 747 ton från offentlig konsumtion och investeringar.  
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De konsumtionsbaserade utsläppen är statistik som är framtaget som en del av 

miljöräkenskaperna för Sverige. Det är uppbyggt med nationalräkenskaperna som grund, och 

redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. 

Med investeringar avses här inköp som näringsliv och offentlig sektor gör av till exempel 

maskiner, byggnader och vägar. 

Semesterresor med flyg kan ses som en del av vår konsumtion snarare än en transport.  

Produktionen av textilier orsakar inte bara utsläpp av växthusgaser utan även miljöpåverkan 

genom användning av stora mängder råvaror, kemikalier och vatten. 

Naturvårdsverket har med en livscykelanalys visat att den totala klimatpåverkan av svenskarnas 

textilkonsumtion är cirka 4,2 miljoner ton vilket motsvarar 0,4 ton per person och år. Utsläppen 

har ökat sedan år 2000 främst på grund av att konsumtionen av importerade textilier har ökat. 

 

• Varje svensk köper i genomsnitt ca 14 kg textil per år 

som medför ett klimatutsläpp på 0,4 ton/person och år.  

• För Vaxholms befolkning skulle det innebära 168 ton 

textil/år med ett utsläpp på 4800 ton CO2/år. 
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Naturvårdsverket konsumtion och klimat 

 
En stor del av de varor vi köper, textilier, livsmedel elektronik importeras från hela världen. 
Komponenter, råvaror kommer från olika delar av världen för att sedan monteras, förädlas och 
sys ihop i länder med låga löner och i många fall dåliga arbetsförhållanden.  Det är svårt att som 
inköpare eller konsument få kunskap om miljö- och klimatpåverkan i alla led.  
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Kommunens verksamhet 
Upphandlingsmyndigheten har beräknat att de offentliga inköpens klimatpåverkan uppgår till 
23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter för hela Sverige (2019). Det finns ingen beräkning av den 
faktiska klimatpåverkan från inköpen i Vaxholms stad. 

Upphandlingsmyndighetens beräkning för en typisk kommun i Sverige 

Störst klimatpåverkan från kommunernas inköp, baserat på den nationella statistiken, är 
kategorin byggnad, fastighet och mark. Därefter följer utrustning och material som till exempel 
byggmaterial, fordonsbränslen, möbler och kontorsmaterial, förbrukningsmaterial med mera. 

Drift av verksamheter och driftentreprenader har också stor miljöpåverkan och därefter 
kommer kategorin tjänster och material till brukare.  

I kategorin material och tjänster till den egna organisationen finns IT- och 
telekommunikationsutrustning med anknutna tjänster. Här finns också tjänsteresor, 
resebyråtjänster, konferenser och hotell, skolskjutsar med mera.  

Upphandling och inköp är ett strategiskt viktigt verktyg och en nyckel till att styra kommunens 
klimatpåverkan från inköp till kommunens verksamhet. De juridiska kraven på 
upphandlingsprocessen och utbudet av anbudsgivare för en liten kommun kan begränsa 
möjligheterna att använda upphandling som en klimatåtgärd. Genom anslutning till 
upphandlingstjänster som Adda och STIC kan kommunen ta del av redan utarbetade 
hållbarhetskrav. 

Vid upphandling kan också funktionskrav ställas som fokuserar på hur något ska uppnås istället 
för vad som ska uppnås, en tjänst i stället för en vara. Ett exempel är tjänsten ”rena 
entrémattor” i stället för att köpa in egna mattor och upphandla transport och tvätt av 
mattorna.  

Inköp i en kommun fördelat på olika kategorier 
efter klimatpåverkan

Byggnad, fastighet, mark

Utrustning och material

Drift av verksamheter och
entreprenader

Material och tjänster för den
egna organisationen

Tjänster och material till
brukare

Stödjande tjänster
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Många kommuner arbetar aktivt med hållbar konsumtion. Detta görs främst inom områden 
som lokalt resande, minskade avfallsmängder, återbruk, energianvändning samt livsmedel. Få 
kommuner arbetar för att minska invånarnas konsumtionsrelaterade klimatpåverkan. Det ligger 
inte självklart inom kommunens ansvarsområde eller rådighet. 

Inom kommunorganisationen finns ett mål att arbeta för att ha resurs- och klimatsmarta 
medarbetare. Det är en viktig del av det interna miljöarbetet som också finns med i 
introduktionen av nyanställda. På externa webbsidan finns också information om hållbar livsstil. 
  

Jämfört med andra kommuner 

Det finns ingen statistik som visar hur konsumtionen ser ut i Vaxholm eller i jämförelse med 

andra kommuner. Privatpersoners inköp varierar naturligtvis över landet och för varje person, 

men är också tydligt kopplat till hushållens inkomstnivå.  

 

 

Olika konsumentmarknader och deras klimatpåverkan, ton CO2e/år, SCB 
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Vad kommunen kan göra 
• Ställa klimatkrav i avtal och upphandling av varor och tjänster 

• Ta fram vägledning för klimatsmarta val inom ramavtalen 

• Följa upp klimatpåverkan från avtal och inköp  

• Minska förbrukningen av plast i varor och förpackningar 

• Återbruk av kontorsmaterial och möbler inom kommunens verksamhet 

• Informera om klimat och konsumtion vid kampanjer och via kommunikationskanaler 

• Arbeta för att kommunen ska ha resurs- och klimatsmarta medarbetare 

Vad kommuninvånare kan göra  

• Hitta alternativ till plastprodukter och inplastade varor  

• Ge bort upplevelser eller biljetter till evenemang i stället för saker 

• Köp och sälj second-hand  

• Semestra utan att flyga  

4.5 Måltider och livsmedel 

Fakta och siffror 
Vilka livsmedel vi väljer att köpa hem och äta har stor betydelse för klimatet. I Sverige äter vi ca 70 

procent mera kött än för 60 år sedan, 84 kg/invånare. Konsumtionen av kött har ändå minskat de tre 

senaste åren på grund av en ökad medvetenhet om matens miljöpåverkan, hälsoaspekter, trender, 

köttpriser och djuretik.  
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Det finns många olika aspekter att ta tänka på i matbutiken. Valet står mellan närodlat-importerat, 

vegetariskt-animaliskt, ekologiskt, rättvisemärkt, nyckelhål, KRAV osv.  

Det finns nu exempel på klimatmärkning av livsmedel som förutom klimatpåverkan också ska 
fånga in andra aspekter av hållbarhet som biologisk mångfald och arbetsvillkor.  
 
Annan miljömärkning som t ex KRAV kan också ge vägledning men det är inte alltid som en 
beräknad klimatpåverkan ingår i bedömningen. 

Matsvinn 

En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Matsvinn är livsmedel som producerats 

men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan men 

den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. 

Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 

att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan. Om det inte 

fanns något matsvinn i världen skulle ytterligare tre miljarder människor få mat svälten skulle minska. 

Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kilo ätbar mat per person. Det som oftast blir matsvinn är frukt, 

grönsaker, bröd och matrester. Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per 

person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.  

Kommunens verksamhet 
Måltidsenheten ansvarar för alla måltider inom skola och förskola i kommunen. Det finns fem 

tillagningskök på skolor och förskolor i kommunen. Måltidsenheten arbetar medvetet med att 

minska miljö- och klimatpåverkan från verksamheten. Det är allt från livsmedelsinköp till val av 

menyer och minskat svinn. Livmedelsinköp görs utifrån en lista på hållbara livsmedel. För 

uppföljning finns ett antal indikatorer varav CO2-ekvivalenter per kg livsmedel är en.  

Mängden mat som slängs mäts kontinuerligt både som tallrikssvinn och produktionssvinn i 

köken. Det finns också en medveten tanke att ge barn och unga kunskap om goda matvanor och 

miljöpåverkan samt att laga en stor andel av maten från grunden och undvika halvfabrikat. 

(Måltidspolicy 2020). 

Jämfört med andra kommuner: 
Andelen ekologiska livsmedel i Vaxholm var 34 procent (2021). Målet är 38 procent men 

variationen mellan åren beror också på tillgången på ekologiska varor. Jämfört med andra 

• Av hushållens klimatpåverkan från konsumtion kommer 16 procent från 

maten eller ca 860 kg CO2 per person och år.  

• För Vaxholm innebär det 10 380 ton CO2/år 

• I genomsnitt slänger varje hushåll i Sverige 19 kilo ätbar mat per person 

• I Vaxholm skulle det innebära att vi slänger 228 ton mat/år.  
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kommuner i länet ligger Vaxholm på medel där Södertälje toppar med 63 procent. Landets 

kommuner rankas av Ekomatcentrum och vinnare 2021 var Lunds kommun med 75 procent 

ekologiska inköp. Lika viktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan är att välja svenskt, 

råvaror med liten klimatpåverkan samt att arbeta medvetet med att minska svinnet.  

Vad kommunen kan göra: 
• Erbjuda måltider till äldre som är tillagade lokalt. Det minskar transportbehovet och 

möjliggör val av förpackningsmaterial och val av råvaror med liten klimatpåverkan.  

• Välja ekologiska, vegetariska alternativ vid inköp och beställning av måltider, dryck och 

fika till kommunens verksamheter.  

• Välja bort engångsmaterial vid servering eller i annat fall plastfria förpackningar och 

engångsmaterial. 

• Utveckla odlingsprojekten i skola och förskola som ger kunskap om närodlat och 

respekt för råvaror.  

Vad kommuninvånare kan göra: 
• Välj råvaror till matlagningen med omsorg, vegetariskt, närodlat, efter säsong och 

ekologiskt kött som bidrar till öppna landskap.  

• Minska mängden plastförpackningar och tänk återvinning redan i butiken.  

• Gå och cykla till butiken om du inte ska storhandla 

• Vissa restauranger säljer överbliven mat i en svinn-app i stället för att slänga maten 

• Öka kunskapen om rätt förvaring och leta inspiration för att ta hand om rester. 

• Var en nyfiken konsument, utmana invanda matvanor, testa nya livsmedel och recept 

och sök information om miljö- och klimatpåverkan.  

 

4.7 Avfall och avlopp 

Fakta och siffror 
Klimatpåverkan från avfallssektorn har minskat med 71 procent sedan 1990 och står nu endast 

för 2 procent av de totala utsläppen. Minskningen beror till stor del på förbudet att deponera 

biologiskt avfall, täckning av gamla deponier med uppsamling av metangas samt ökad 

återvinning och matavfallsinsamling.  

Avfallsmängden per person kan vara ett indirekt mått på konsumtionen och matsvinnet.  

En plockanalys av det avfall som lämnats som restavfall/ brännbart i Vaxholm visar att 

sorteringen kan förbättras framför allt när det gäller matavfall och förpackningsavfall. 

Restavfallet går till värmeverket i Brista, Sigtuna kommun. De fossila utsläppen från 

fjärrvärmeproduktionen i Brista-verket kommer i huvudsak från plast som inte har sorterats ut.   
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• Det utsorterade matavfall i Vaxholm håller hög kvalitet och består till stor del just av 

matavfall 

• Varje hushåll i Vaxholm slänger ca 4 kg restavfall och 2 kg matavfall per vecka.  

• Kvar i restavfallet finns 34 procent tidningar och förpackningar som skulle ha kunna 

ha sorterats ut 

• Restavfallet innehåller fortfarande 28 procent matavfall som skulle kunna bli till 

biogas 

• Restavfallet består till 20 procent av plastförpackningar som bidrar till 

klimatutsläppen vid förbränning 

 

Plast är en fossil råvara 
Plast är ett användbart material med många bra egenskaper. Men det är oftast tillverkad av 

råolja och därmed en fossil råvara. Biobaserad plast är tillverkad av en förnybar råvara.  

Engångsplastdirektivet3 är infört i Sverige och har hittills medfört skatt på plastpåsar. 

Regelverket syftar till att minska användningen av produkter som ofta bara används en gång och 

som bidrar till nedskräpning och plastföroreningar i haven. Reglerna införs succesivt i Sverige 

under kommande år och handlar om bestick, sugrör, tops cigarrettfilter, plastmuggar mm. Det 

kan också bli aktuellt att reglera konstgräsytor och andra plastade ytor. En nedskräpningsavgift 

införs nu för vissa produkter. Intäkterna ska fördelas till kommunerna och bidra till städning och 

förebyggande åtgärder.  

Det är bara 15 procent av den plast vi slänger som går till återvinning. Det innebär att det finns 

en stor potential att förbättra utsorteringen av plast från hushållen. Men producenterna måste 

också arbeta för att förpackningarna ska vara lätta att sortera ut från annat material och för att 

kvaliteten är tillräckligt bra för att kunna bli till ny 

plastråvara. Att använda återvunnen plast medför 

en betydligt mindre klimatpåverkan än ”ny” plast.   

Cirkulär ekonomi  
Med cirkulär ekonomi avses affärsmodeller som 
bidrar till effektiv resursanvändning och minskade 
avfallsmängder. Det kan till exempel vara:  

• Verksamheter som integreras för att dra nytta av 
varandras restprodukter och energi.  

• Leasing och delningstjänster i stället för att köpa 
produkter.  

• Reparation, uppgradering och återförsäljning av 
varor.  

 

 
3 Naturvårdsverket Engångsplast (naturvardsverket.se) 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/nya-krav-for-engangsplast/
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Kommunens verksamhet 
Vaxholms stad har beslutat att gå samman med Österåkers kommun för att bygga om och 

utveckla ett gemensamt avloppsreningsverk. Det ska bli ett helt slamfritt reningsverk som i 

stället producerar biokol. Den traditionella slamhanteringen medför utsläpp av växthusgaser i 

samband med avvattning, lagring, transport och slutanvändning. Biokolen är en torr, steril 

biobaserad kolprodukt som kan användas som jordförbättringsmedel eller som bränsle. 

I kommunens antagna avfallsplan finns mål för ökat återbruk, ökad återvinning och minskad 

klimatpåverkan. Kommande bestämmelser om fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial 

syftar till att öka återvinningen.  

 

Skräpplockardagarna är ett 

årligt återkommande 

evenemang där många barn 

och unga i Vaxholm deltar, 

samlar skräp i närområdet 

kring sin skola eller förskola 

och pratar om konsekvenserna 

av nedskräpning.  

 

 

Jämfört med andra kommuner 
Andel avfall som samlas in för materialåtervinning eller matavfall för biologisk behandling är 35 

procent (2020) och därmed ligger Vaxholm bland de bättre kommunerna i länet. Vaxholm har 

också i jämförelse mindre avfallsmängd per invånare jämfört med många kommuner i landet. 

Håll Sverige rent sammanställer årligen ett kommun-index4 där kommunernas arbete med 

skräpplockning, Grön flagg och förebyggande arbete rankas. Vaxholm hamnar på 21:a plats av 

290 kommuner (2021), vilket visar att vi har ett brett och starkt engagemang i frågorna framför 

allt hos barn och unga i skola- och förskola.  

 

Vad kommunen kan göra 
• Förbättra sorteringen i kommunens verksamheter 

• Utred kapacitet och sorteringsmöjligheter för papperskorgar på välbesökta platser 

• Se över inköp och emballage för att minska avfallsmängderna 

• Minska mängden engångsartiklar i plast, med undantag för det som behövs inom vård 

och omsorg för att klara hygieniska krav och smittrisker 

• Följa upp sortering på byggarbetsplatser så att regelverket efterlevs 

 

 
4 Håll Sverige rent Håll Sverige Rents kommunindex | Håll Sverige Rent (hsr.se) 

https://skola-kommun.hsr.se/kommuner/hall-sverige-rents-kommunindex
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Vad kommuninvånare kan göra 
• Sortera ut alla plastförpackningar från hushållsavfallet 

• Minska matsvinnet och sortera ut det som behöver slängas till matavfallsinsamlingen 

• Släng inte avfall i avloppet eller i havet 

• Undvik plastprodukter om det finns alternativ 

• Starta eller gå med i skräpplockargrupper 

• Tacka nej till engångsprodukter och gör om förpackningar till flergångs-emballage 

 

5. Upptag i växtlighet och i havet 
 

Det sker ett upptag av koldioxid i mark, växtlighet och vatten som är större än avgången från 

naturen. De här naturliga processerna är beroende av tillväxten i skogen och sättet vi brukar 

marken på. Även havet och vattenområden är viktiga som en naturlig kolsänka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det största nettoupptaget sker på skogsmark samtidigt som utdikad torv- och skogsmark står 

för de största utsläppen. Bebyggd mark ger ett nettoutsläpp av koldioxid, beroende av 

avverkning och exploatering av åkermark i samband med anläggande av infrastruktur och 

bebyggelse.  
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När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träd och mark. Efter 

avverkning släpps koldioxid åter ut till atmosfären i takt med att kvarlämnade träddelar bryts 

ner och de olika produkterna efterhand bränns eller ruttnar. En del av markens växter dör och 

nya kommer till på hygget. Hur vi bedriver skogsbruk har betydelse för upptaget och utsläppen. 

Ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkrar ett kretslopp som åter binder koldioxid genom tillväxten 

av nya träd. 

Lant- och skogsbruk samt djurhållning är också en betydande utsläppskälla genom 

användningen av energi och drivmedel samt metan och lustgasutsläpp från djurhållning och 

gödselhantering.  

 

 

Markanvändningen i Vaxholm, källa SCB och förslaget till grönplan 

 

Våtmarker har en särskilt stor förmåga att fastlägga koldioxid. Vid utdikning och torrläggning 

avgår i stället koldioxid och metangas. En åtgärd som relativt snabbt kan bidra till att minska 

utsläppen och öka kolsänkan är återvätning och restaurering av våtmarker. Även strandnära 

undervattensvegetation har betydelse för kolinlagringen.  

Skogsbrukets betydelse för klimatet diskuteras för närvarande livligt, nationellt och inom EU. 

Genom ändrade brukningsmetoder i både skog och jordbruk kan kolupptaget troligen öka 

betydligt. Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag för att utveckla metoder 

som kan minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbruket samt öka kolinlagringen.  
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Vad kommunen kan göra 
• Bibehåll och restaurera våtmarker i kommunen 

• Skydda grunda vattenområden och stränder med vegetation 

• Bedriva hållbart skogsbruk 

• Använd biokol i planteringar och anläggningsarbeten 

• Bevara stora träd och grönområden i staden 

• Planera och sköta grönområden med syftet att det ska gynna upptaget av koldioxid, 

klimatanpassning, biologisk mångfald och människors välbefinnande  

Vad kommuninvånare kan göra 

• Använd tomtmark till odling för ätbart, för klimatet, för pollinerande insekter och 
biologisk mångfald 

• Bevara stora träd och växtligheten vid stränder för att bidra till upptaget av koldioxid 

6. Kunskap om omställningen 
Nedan beskrivs olika källor till kunskap om hur vi kan minska klimatpåverkan. 
Naturvårdsverket undersöker årligen allmänhetens inställning till olika klimatfrågor: 

• 95 procent av befolkningen tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen 

• 86 procent tycker att det är viktigt med samhållsåtgärder mot klimatförändringen 

• 78 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen 

• 70 procent kan tänka sig att betala mera för en vara eller en tjänst från ett företag som 

arbetar med att begränsa klimatpåverkan. 

• Det finns fortsatt stöd för extra skatter och avgifter, men stödet har minskat sedan 2015.  
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I verktyget Panorama (climateview.global) som Klimatpolitiska rådet har tagit fram 

sammanfattas utredningar, uppdrag och åtgärder som pågår eller har genomförts inom olika 

sektorer. Där visas också hur stora utsläppsminskningar som behövs inom olika områden i 

Sverige för att nå målen. Det ger en bra bild över hur det går med omställningen.  

 

 

 

Glokala Sverige 
Det är ett kommunikation- och utbildningsprojekt, med syfte att stärka kunskap och engagemang för 

Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Vaxholms deltar sedan 2019. 

Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner och 

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Projektet finansieras av Sida, totalt deltar 163 kommuner 

och 18 regioner. Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet 

Skola och förskola 
Många skolor och förskolor i Vaxholm arbetar 
med Grön flagg. Det är ett verktyg från Håll 
Sverige rent, riktat till de verksamheter som 
vill arbeta med miljö, klimat och hållbarhet. 
Det ger ett tydligt hållbarhetsarbete i 
verksamheterna som i sin tur sprider kunskap 
och engagemang till barn och unga och deras 
föräldrar. Välkommen till Grön Flagg | Grön 
Flagg (hsr.se) 

Energi och klimatrådgivningen 
Det är en kostnadsfri och opartisk tjänst som Energimyndigheten finansierar. Verksamheten är 
nu organiserad lokalt i samarbete med våra grannkommuner och med två anställda rådgivare. 
De närmaste åren planeras särskilda insatser inom hållbara transporter och resurseffektiva 
byggnader. Energirådgivningen - Opartisk och kostnadsfri service (energiradgivningen.se) 

https://app.climateview.global/public/board/ec2d0cdf-e70e-43fb-85cb-ed6b31ee1e09?node=ec2d0cdf-e70e-43fb-85cb-ed6b31ee1e09
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://gf.hsr.se/
https://gf.hsr.se/
https://energiradgivningen.se/
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Klimatkommunerna 
Är en förening för kommuner som har ambitionen att öka takten i det lokala klimatarbetet. Föreningen 

har ett nätverk, gemensamma projekt samt är remissinstans och uppvaktar nationella instanser i olika 

klimatrelaterade frågor. Föreningen delar med sig av utredningar och informationsmaterial som är 

användbart för kommunens arbete. Ett medlemskap skulle innebära att kommunens ambitioner blir 

tydliga, men det innebär också samtidigt ett åtagande att bidra till föreningens arbete.  

Klimatkommunerna 

Myndigheternas hemsidor 
Det finns lätt tillgänglig och saklig information på många myndigheters hemsidor som kan användas 

både i kommunens verksamheter och för de personer som vill veta mera.  

• Klimat & miljö (energimyndigheten.se) 

• Klimatomställningen (naturvardsverket.se) 

• Miljö och hållbarhet | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se) 

• Minskad klimatpåverkan - PBL kunskapsbanken - Boverket 

• Energi och klimat - Trafikverket 

• Klimatkalkyl – infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett 

livscykelperspektiv - Trafikverket 

• IVL har vidareutvecklat beräkningsverktyg för klimatpåverkan - Dagens PS 

  

https://klimatkommunerna.se/
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/
https://www.hallakonsument.se/omrade/miljo-och-hallbarhet/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/kommunexempel/falunborlange/klimatpaverkan/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/Klimatkalkyl/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/Klimatkalkyl/
https://www.dagensps.se/teknikdygnet/ivl-har-vidareutvecklat-berakningsverktyg-for-klimatpaverkan/
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7. Styrning för minskad klimatpåverkan 
 

Vaxholms stad har ett pågående klimatarbete inom olika delar av organisationen. Vi har ett 

övergripande mål om en god livsmiljö, men också ett specifikt mål om minskad klimatpåverkan för 

kommunledningskontoret. Genom att fördela ansvaret för klimatfrågor i olika styrdokument för olika 

verksamheter och att konkretisera vad som behöver göras kan kommunen bedriva ett framgångsrikt och 

brett klimatarbete. Mål och åtgärder finns i ett antal styrdokument som illustreras nedan:   

•
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Hållbarhetsstrategi          

Mål 4 god utbildning         x 

Mål 7 hållbar energi  x x x     x 

Mål 8 hållbar ekonomisk tillväxt x         

Mål 11 hållbara städer x x x x   x   

Mål 12 hållbar konsumtion     x x x  x 

Mål 13 bekämpa klimatförändringen x x x x x x x x x 

Mål 14 Hav och marina resurser        x  

Mål 15 Ekosystem biologisk 
mångfald 

       x x 

Energiplan          

Mål 1 öka andelen förnybart  x x       

Mål 2 effektivare energianvändning   x x      

Mål 3 minska klimatpåverkan  x x   x    x 

Avfallsplan          

Målområde 1 förebygga uppkomsten 
av avfall  

    x  x  x 

Målområde 2 matsvinn ska 
minimeras och matavfall ska nyttjas 
som resurs 

  x  x x x  x 

Målområde 3 material ska cirkulera   x  x  x   

Måltidspolicy  x   x x x  x 

Riktlinje för hållbart byggande  x x x x  x   

Blåplan        x  

Riktlinje för skogsbruket        x  

Riktlinje för hållbart resande  x   x     

Upphandlings- och inköpspolicy     x    x 

Näringslivspolicy     x    x 
 



 
 
 

40 av 40 

 
 

Uppföljning 
Styrdokumenten och klimatarbetet följs upp dels årligen och ibland med längre intervall och redovisas i 

årsredovisning och hållbarhetsredovisning. I kommunens styrmodell finns hållbarhetsmålen med. Det 

ska också finnas en koppling mellan styrdokument och mål och budget för respektive förvaltning och 

berörda enheter.  

Redovisningsmodeller, analyser och nyckeltal behöver ständigt utvecklas för att se var vi står och vad 

som behöver göras. Det finns en utmaning i att följa upp storskaliga och långsamma förändringar i 

klimatet lokalt och årsvis. Det kan vara tydligare att i stället följa upp åtgärder och arbetsinsatser som 

speglar kommunens inriktning, faktiska arbete och engagemang i klimatfrågan.  

 

 

 

 


