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Sammanfattning
Länsstyrelsen har lämnat förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län
för remissyttrande. Strategin är ett underlag i länets arbete med att uppfylla de
nationella klimatmålen. Strategin riktar sig till kommuner, regionala aktörer,
myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Strategin utgår från ett antal
regionala mål formulerade utifrån de nationella miljömålen, till dessa fogas
tematiska delstrategier.
För att nå klimat- och energimålen till 2020 och därefter måste länet genomföra
kraftfulla åtgärder. Företag, offentliga aktörerer och enskilda invånare behöver
ändra sina komsumtionsmönster i rätt riktining. Strategin genomförs i stor
utsträckning genom att integreras i andra processer. Uppföljningen ska ske med
syfte att skapa förståelse och engagemang för behovet av insatser och samordnas
med Länsstyrelsens årliga allmäna miljöuppföljning.
Förvaltningen har inga synpunkter på strategins mål och delstrategier men anser
att det är viktigt att underlag och mätmetoder för att arbeta med det sjätte
målområdet ”konsumtionens klimatpåverkan” tas fram skyndsamt.
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Bakgrund
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en klimat- och energistrategi för
länet. Strategin är ett underlag i länets arbete med att uppfylla de nationella
klimatmålen. Strategin riktar sig till kommuner, regionala aktörer, myndigheter,
näringsliv och intresseorganisationer och har nu sänts ut på en bred remiss.
Kommunstyrelsen har skickat strategin på remiss till bland andra Kungsholmens
stadsdelsnämnd. Yttrande över remissen ska vara dem till handa senast den 30
september, ärendet hanteras därför med omedelbar justering.
Ärendet
Att begränsa klimatförändringarna och deras påverkan tillhör en av vår tids stora
utmaningar. För att klara det krävs betydande insatser i stora delar av samhället.
Storstadsregionen ska klara av detta samtidigt med en kraftig tillväxt. Förslaget till
klimat- och energistrategi formulerar mål och underlag för de åtgärder som
aktörerna själva utvecklar och genomför. Strategin utgår från ett antal regionala
mål formulerade utifrån de nationella miljömålen och till dessa fogas tematiska
delstrategier.
Mål och strategier
I strategin föreslås fem regionala mål:
1. Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar
med 25 procent till år 2020 jämfört med år 2006.
2. Regionens energianvändning är 20 procent effektivare år 2020 jämfört med
år 2008, mätt i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet i fasta
priser).
3. De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov till
minskar med 20 procent per invånare till år 2020 (ton CO2-ekv) jämfört
med år 2005, och med 40 procent till år 2030.
4. År 2020 är 20 procent av energianvändningen i transportsektorn
förnyelsebar.
5. Energiproduktionen i länet sker år 2020 till 100 procent med förnybara
bränslen.
Ett sjätte målområde pekas ut, nämligen konsumtionens klimatpåverkan. Det
saknas dock underlag för att kunna formulera ett regionalt mål för detta område. I
strategin påpekas vikten av att utveckla mätmetoder för att kunna formulera ett
mål för konsumtionens indirekta klimatpåverkan.
Till målen finns sex tematiska delstrategier med förslag till möjliga åtgärder:
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1.
2.
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5.
6.

Transporter och resande
Energianvändning i bebyggelsen
Energiproduktion – nya och gamla system
Samhällsplanering, regionala strukturer och markanvändning
Långsiktigt bärkraftig konsumtion av varor och tjänster
Kunskapsuppbyggnad och experiment

Genomförande och uppföljning
För att nå klimat- och energimålen till 2020 och därefter måste länet genomföra
kraftfulla åtgärder. Företag, offentliga aktörerer och enskilda invånare behöver
ändra sina konsumtionsmönster i rätt riktining. Den samlade omfattningen av
dessa förändringar avgör hur långt vi når.
Strategin genomförs i stor utsträckning genom att integreras i andra processer. För
vissa frågor kan särskilda handlingsprogram eller projekt bli aktuella. Bland de
viktigaste leden i genomföradet av strategin är en effektiv, återkommande
uppföljning riktad till nyckelaktörer. Uppföljningen ska ske med syfte att skapa
förståelse och engagemang för behovet av insatser och samordnas med
Länsstyrelsens årliga allmäna miljöuppföljning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att det är positivt att länsstyrelsen tar fram en klimatoch energistrategi som stöd för länets kommuner, myndigheter, näringsliv med
flera.
Förvaltningen har inga synpunkter på strategins mål och delstrategier men anser
att det är viktigt att underlag och mätmetoder för att arbeta med det sjätte
målområdet ”konsumtionens klimatpåverkan” tas fram skyndsamt.
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