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Översikt av förslag till förändringar i miljö- och klimatprogram 2030  

 

De större förändringar som gjorts i förslaget Miljö- och klimatprogram 2030 jämfört med tidigare 

styrdokument är sammanslagning av miljöprogram och klimat- och energistrategi till ett samlat miljö- 

och klimatprogram samt att styrdokumentet sträcker sig till år 2030. Kopplat till Miljö- och 

klimatprogrammet finns ett verksamhetsstöd som riktar sig till förvaltningarna.  

De förändringar som är genomförda är främst i form av aktualisering, vilken kan vara av arten 

bakgrundsuppdatering på grund av att data har förbättrats. Det kan också vara förändringar gjorda på 

grund av att övergripande beslut fattats på global, nationell eller regional nivå vilka påverkar 

programmets mål. Mål fanns tidigare i miljöprogram medan uppdrag återfanns i handlingsplan, dessa 

är nu samlade i miljö- och klimatprogrammet. I verksamhetsstödet listas förslag på åtgärder och 

aktiviteter som riktar sig verksamheterna.   

Nedan följer en genomgång av de förändringar som gjorts jämfört med tidigare miljöprogram och 

tillhörande handlingsplan som är av styrande karaktär, exempelvis förändringar av mål eller uppdrag 

tillsammans med en kort motivering varför förändring föreslås. 

Rubrik Föreslagen förändring 

Kommunens 
övergripande mål 

Texten har uppdaterats med det globala klimatmålet samt hänvisning till 
kommunens vision och strategier. 

Tabellen med de 16 nationella miljökvalitetsmålen har kompletterats med 
information om de globala hållbarhetsmålen. 

Miljö- och 
klimatprogrammets sex 
fokusområden 

Förändring från fem till sex fokusområden, där begränsad klimatpåverkan 
är nytt fokusområde, vilket tidigare ingick i området Frisk luft. 

Ansvar och 
genomförande 

Ett förtydligande har gjorts kring hur miljö- och klimatprogrammet ska 
genomföras. Ett komplement har även införts för att säkerställa att 
programmet integreras vid införande av kvalitetsledningssystem. 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Nytt fokusområde. Formuleringen Begränsad klimatpåverkan valdes 
eftersom denna benämning används i de nationella miljömålen.  

Förtydligandet för Danderyd har uppdaterats med det globala klimatmålet 
(max 1,5 graders temperaturökning jämfört med förindustriell tid). 

Uppdraget Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent 
till år 2020 per invånare med 2009 som basår uppdateras med nytt målår 
och ny nivå vilket är detsamma som Sveriges klimatmål för den icke-
handlande sektorn. Förslag till ny formulering: Kommunens utsläpp av 
växthusgaser minskar med 63 procent till år 2030 per invånare med 1990 
som basår. 

Uppdraget År 2020 är 25 procent av energianvändningen inom 
transportsektorn förnybar uppdateras med nytt målår och ny nivå som 
ligger i linje med nationella transportpolitiska mål. Förslag till ny 
formulering: Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska 
minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 

Målet Kommunens organisation ska vara fossilbränsleoberoende år 2020 
föreslås omformuleras då målår passerats. 96,5 % av energianvändningen i 
kommunorganisationen var från fossilbränsleoberoende källor år 2019. 
Nytt målår föreslås bli år 2025. 
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Frisk luft De delar som främst berör klimatområdet är flyttat till separat 
fokusområde Begränsad klimatpåverkan. 

Friskt vatten Målet Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas föreslås att uppdaterat 
till Hållbar dagvattenhantering ska genomföras. Förändring föreslås då 
Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen har stärkt krav på 
dagvattenhantering och uppfyllande av vattendirektiv. 

Uppdraget Grön och blåplan ska tas fram föreslås ändras till 
åtgärd/aktivitet istället i verksamhetsstödet. Detta eftersom arbetet med 
framtagande av vattenplan och dagvattenplan påbörjats och 
grönstrukturfrågor hanteras inom pågående arbete med översiktsplan. 

Biologisk mångfald Målet Främja biologisk mångfald vid anläggningsarbeten och exploatering 
föreslås att ändras till Biologisk mångfald ska främjas. Förändring föreslås 
då kontoret bedömer att kommunen bör främja biologisk mångfald i alla 
lägen där det är möjligt. Uppdraget Främja biologisk mångfald vid 
anläggningsarbeten och exploatering föreslås omformuleras till Vid 
samtliga anläggningsarbeten i kommunen ska lösningar för att förstärka 
biologisk mångfald beaktas. 

God bebyggd miljö Ett nytt mål för att stärka kopplingen till kommunens vision föreslås 
Kommunen ska verka för en modern trädgårdsstad och en hållbar 
stadsmiljö.   

Ett mål föreslås att ändras till ett uppdrag istället; När kommunen bygger 
om eller nytt ska miljömässigt hållbara metoder och material användas. 
Detta för att bättre följa nivåerna under målet Kommunen ska verka för en 
modern trädgårdsstad och en hållbar stadsmiljö.  

Giftfri miljö Uppdraget År 2020 ska minst 50 % av alla skolor och förskolor vara 
miljödiplomerade med Grön Flagg eller motsvarande, föreslås uppdateras 
med nytt målår; 2025.  

Uppdraget Hälften av storköken ska vara KRAV-certifierade eller 
motsvarande föreslås utgå. Detta eftersom målet är uppnått. 

Gröna Nyckeltal Nytt nyckeltal föreslås; Andel fossilbränsleoberoende fordon i det 
geografiska området. 

Nytt nyckeltal föreslås; Andel boende i Danderyd med luftkvalitet som 
överskrider miljökvalitetsmål för frisk luft. 

Nyckeltalet Andel som använder cykel, utgår då nyckeltalet följs upp 
genom resvaneundersökning vilken inte genomförs årligen. 

Nyckeltalen, Andel kommunägda lokaler uppvärmda med fossilbränslefri 
energi och nyckeltalet Årsförbrukning av fossila drivmedel för kommunens 
fordon ersätts av nyckeltalet Andel fossilenergi av den totala 
energianvändningen i kommunens verksamhet (byggnader och 
transporter). 

Omformulering av nyckeltalet Antal laddstationer för elfordon till Antal 
publika ladduttag. 

Nyckeltal, Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning ersätts av 
nyckeltalet Andel återvunnet material (kg per invånare). 

Nytt nyckeltal föreslås Andel bostäder i Danderyd där riktvärden för buller 
från väg- och spårtrafik överskrids. 

 


