
Strängnäs kommuns
klimat- och energiplan
i sammanfattning



Vad är klimatneutralitet för oss?

Det betyder att vi inom det geografiska 
området Strängnäs inte påverkar klimatet.
Vi ska inte släppa ut växthusgaser till 
atmosfären.

Vad är fossilfria transporter för oss?

Det betyder att våra utsläpp från transporter 
ska minska med 100 procent senast år 2030 
jämfört med år 2010. Våra transporter ska 
i stället ske med förnybar energi, det vill 
säga utan kol, olja eller gas.



       

Strängnäs kommuns
klimat- och energiplan

Strängnäs kommuns klimat- och energiplan  sätter 
fokus på vad som behöver göras för att vi som kommun 
ska nå våra mål om: 

• klimatneutralitet år 2040
• fossilfria transporter år 2030 

Planen och dess mål är styrande för kommunens 
medarbetare i alla verksamheter och bolag. 
Den kan också vara vägledande för dig som bor 
och bedriver verk samhet i Strängnäs kommun. 

Kärnan i planen är de fem fokusområden med till -
hörande satsningar och delmål som presenteras här: 

1 – Hållbara transporter och resor 

2 – Klimatsmart mat  

3 – Hållbar konsumtion  

4 – Hållbar bebyggelse och markanvändning

5 – Lokal förnybar energiförsörjning 



Klimatsmart vardagsresande där fler 
väljer att gå, cykla och åka kollektivt  
Vi ska arbeta för att minska mängden 
daglig väg trafik, undvika bilresor och 
gynna cykling, gång och kollektivtrafik. 
    

 

Accelererad omställning till 
energi effektiva och fossilfria fordon  
Kommunens fordonspark ska vara 
klimat riktig, fossilfri och effektiv och 
vi ska genomföra åtgärder för infra-
struktur för laddning av elbilar och
tankställen för biogas. 
  

Effektiva och fossilfria  
varu transporter  
Våra varutransporter kan ofta  
effektiviseras och i samhälls-
planeringen ska e-handel hanteras.    

Klimatvänliga möten och semestrar  
Vi kan stötta utvecklingen genom att 
vara en föregångare och en kunskaps-
höjare och visa på bra alternativ till flyget.  
 

1 | Hållbara transporter 
 och resor  

• Den totala mängden körda mil 
 ska  kulminera senast 2022.
• År 2030 ska den totala körsträckan 
 understiga 25 miljoner mil. 
• År 2040 ska antalet mil fortsatt 
 understiga 25 miljoner.   

• Alla nyinköpta bilar i kommunen 
 och de kommunala bolagen ska från 
 och med 2021 drivas med el,  biogas  
 eller vara laddbara elhybrider. 
• Senast 2025 ska alla fordon vara 
 fossilfria. 
• Från 2025 ska våra invånare ha till-
 räcklig kunskap och tack vare en väl 
 utbyggd infra struktur känna sig trygga
  med att i  nvestera i en fossilfri bil.   

• Senast 2025 ska alla kommunens 
 varutransporter vara fossilfria. 
• Alla upphandlade varutransporter 
 ska vara fossilfria senast 2030.

• Under 2021 ska vi ta fram en  klimat-
 smart mötes- och  resepolicy. 
• Flyg får endast användas i väl  
 definierade undantagsfall. 
• Tjänsteresor ska vara  fossilfria från 
 och med 2025.
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Minskat matsvinn  
Största mängden matsvinn upp-
kommer idag hos konsumenter, 
därför är information och utbildning 
viktig. 
    

 

Mer växtbaserat på tallriken   
Att minska vår konsumtion av kött 
och  mjölkprodukter samt äta mer 
växt baserad mat är en av de viktigaste 
åtgärderna för att minska vår kon-
sumtionsbaserade klimatpåverkan. 
  

Främja klimatsmart lantbruk   
Upphandling är ett viktigt  instrument 
för att säkerställa att den mat som 
konsumeras i offentlig regi är så klimat-
smart som möjligt och  produceras på 
ett hållbart sätt.     

2 | Klimatsmart mat 

• För alla offentligt serverade måltider 
 i Strängnäs kommun, inklusive 
 bolagen, ska mängden matsvinn 
 hållas på en miniminivå. 
• Vi ska mäta matsvinnet och definiera 
 en mininivå under 2021.  

 
• Klimatpåverkan (totalt och per kg)  
 från inköpta livsmedel ska minska. 
• Mängden kött i de offentliga mål-
 tiderna ska till 2023 minska till 
 hållbara nivåer. 
• På möten, event och konferenser 
 serveras uteslutande vegetariskt 
 från 2021.    

 
• Kommunen och de  kommunala 
  bolagen främjar lantbrukets  
 omställning till fossilfrihet och  
 klimatneutralitet.   
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Visste du att …

... hushållen och transporter står för den mesta 
energianvändningen.

... vi flyger fem till sex gånger mer i Sverige än 
det globala genomsnittet. 80 procent är privat-
resor och 20 procent tjänsteresor.

... en tredjedel av hushållens konsumtions-
baserade klimatpåverkan kommer från maten, 
kött står för den största delen av utsläppen.

... av all mat som produceras är det bara två 
tredjedelar som äts upp.

... livsmedelshanteringen bidrar till runt 
hälften av den totala övergödningen samt 
20–25 procent av Sveriges klimatpåverkan.

... vår konsumtion ger betydande klimatavtryck 
i andra länder.

...  svenska folkets kapitalplaceringar i kol-, 
olja- och gasföretag utgör mångmiljardbelopp 
och orsakar lika stora klimatutsläpp som hela 
Sverige.

...  byggindustrin står för en femtedel av 
Sveriges klimatpåverkan.



  Detta kan du göra …
· Undvik att bygga nytt, renovera i stället.

· Gå, cykla och åk kollektivt när du kan.

· Minska ditt flygresande.

· Ät mer vegetariskt och handla lokalt 
 och hållbart producerat.

· Minska ditt matsvinn.

· Konsumera mindre och satsa i stället på 
 hållbara material med längre livslängd.

· Laga och förläng livet på kläder och prylar.

· Lämna det du inte behöver till återvinning.

· Låna och dela på grejer: fordon, kläder, verktyg 
 och utrustning.

· Gör hållbara placeringar av kapital.
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Minskade men bättre inköp  
Minskad konsumtion är den enskilt  
viktigaste och effektivaste åtgärden 
för att minska påverkan från 
konsumtion. 

    

 
Hållbar delning av saker och ytor  
Delningsekonomi handlar om att ge 
varandra tillgång till underutnyttjade 
resurser – det kan vara exempelvis mark, 
lokaler, fordon, tid, data och kompetens. 
  

Förläng livet på saker och 
återanvändning  
Klimatavtryck och resursåtgång minskar 
om vi kan förlänga livet på våra saker 
och se till att återanvändning – inte bara 
återvinning – är möjlig.  

Hållbara finanser  
Hur pengar investeras spelar stor roll 
om vi ska nå våra upp satta klimatmål. 
Detta gäller inte minst för kommunen 
vars finansverksamhet för valtar både 
kapital och skulder. 
 

3 | Hållbar konsumtion  

• Under 2021 ska vi påbörja en 
 inventering av inköp som kan 
 minskas eller bytas ut och vi ska 
 ta fram uppföljningsbara mål. 
• Vi ska sprida våra erfarenheter 
 till invånare och andra aktörer.

 
• Kommunen och de kommunala 
 bolagen ska under 2021 ta fram 
 riktlinjer för sitt interna arbete 
 med delning. 

• Under 2021 ska kommunen och de 
 kommunala bolagen utreda hur 
 återanvändning och lagning kan 
 utvecklas internt och hur externa 
 initiativ kan stöttas och spridas.

 

• Vår finansverksamhet ska bidra 
 till minskad klimatpåverkan genom 
 sin kapital- och skuldförvaltning. 
• Kapitalförvaltningen ska vara 
 klimatneutral 2030. 
• Grön finansiering ska väljas för den 
 externa låneskulden där så är möjligt. 
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Ny bebyggelse som är energi- 
och resurseffektiv  
Vid nybyggen bör material med låg 
klimatpåverkan användas och mäng-
den byggmaterial minska. Bostäder 
och lokaler ska vara energieffektiva, ha 
klimatsmart uppvärmning, vara flexibla, 
yteffektiva och främja ett transport-
effektivt samhälle. 

    

Renovering och omställning 
av befintlig bebyggelse  
Att undvika att bygga nytt gör stor 
klimatnytta. Därför bör befintlig be-
byggelse tas om hand, rustas upp och 
vid behov varsamt energirenoveras.   

Markanvändning med ökad 
kolinlagring  
Att restaurera och anlägga nya våt marker 
är en viktig och konkret klimatinsats. 
Biokol och ökad mullhalt i skog och mark 
är också åtgärder som ökar kolinlagringen. 

Samhällsplaneringsprocess 
med klimatfokus  
Ett viktigt underlag är den övergripande 
utvecklingsstrategin i översiktsplanen 
för Strängnäs kommun som anger var 
framtida bostadstillväxt ska ske. 
 

4 | Hållbar bebyggelse 
 och markanvändning   

• Kommunens byggnadsbestånd ska ha 30 
 procents lägre specifik energianvändning 
 till 2030 (räknat från år 2009). 
• Energikraven i nya byggnader ska bidra till 
 ett stabilt och klimatsnålt energisystem. 
• Vi ska från 2021 ställa drivande klimat-
 krav i samband med upphandlingar. 
• Strängnäs kommer särskilt driva ut-
 vecklingen för klimatneutrala småhus.

   
• Kommunens byggnadsbestånd ska ha 30 
 procents lägre specifik energianvändning 
 till 2030 (räknat från år 2009). 
• I den befintliga bebyggelsen ska fokus 
 ligga på att anpassa och rusta upp 
 områden samt klimatsmart och varsam 
 renovering av lokaler och bostäder.       

• Se över våtmarksfrågan inom ramen 
 för översiktsplanearbetet och kartlägg 
 potentialer för biokol och ökad mullhalt 
 i mark och skog. Detta ska bli klart för 
 vidare beslut under 2023.    

• Få till en planprocess som stödjer 
 den samhällstransformation som krävs 
 för fossilfria transporter till 2030 och 
 uppnå klimatneutralitet till 2040.   
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Fossilfri och resurseffektiv 
uppvärmning  
Vi ska undersöka om det går att ta till-
vara på restprodukter och gynna lokal 
produktion av biobränslen, om lokal 
spillvärme går att koppla på fjärrvärmen 
eller om solvärme kan passa i vissa 
typer av anläggningar. 

    

Lokal förnybar elproduktion   
Sol och vind ger förnybar elproduktion 
som bör gynnas på olika sätt. Dels genom 
att vi i kommunkoncernen går före, men 
även genom att underlätta för invånare 
och aktörer att investera i förnybart.    

    

Fossilfria drivmedel och distribution  
Kommunen kan stötta med bland  annat 
infrastruktur för elbilar där folk bor. 
Att producera biogas från restprodukter 
(matavfall, gödsel, med mera) är mycket 
klimat smart och ska gynnas. 

    

Förnybar och resurseffektiv kyla  
Vi behöver utreda behovet av kyla 
i samhället och möjligheterna 
att utveckla frikyla och fjärrkylanät. 
 

5 | Lokal förnybar 
 energiförsörjning    

• Till 2030 ska all uppvärmning i 
  kommunen som geografiskt område 
 vara fossilfri, framtidssäker och ha 
 hög resurseffektivitet.   

• Utse lämplig mark för vindkraft och 
 solcellsparker. 
• Sätta upp ambitiösa mål för kommunens 
 fastigheter fram till 2030 och 2040. 
• Framtidssäkra elsystemet och verka 
 för åtgärder för att säkerställa fram-
 tida effektbehov. 

• Under 2021 ska vi ta fram en plan 
 för laddinfrastruktur och fossilfria 
 bränslen där förutsättningar och 
 kommunkoncernens roller klargörs. 
• I den fysiska planeringen beakta 
 behovet av lämpliga platser för 
 sådana anläggningar.   

• Behovsinventering av kyla i samhället
 ska genomföras under 2021 och där -
 efter fattas beslut om fortsättningen.   
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Våra roller i genomförandet

För att nå målen i vår klimat och energiplan och visa vägen 
i det omställningsarbete som behöver göras kan Strängnäs 
 Kommuns verksamheter och medarbetare anta olika roller.  

Föregångare – Vi går före och styr mot klimatneutralitet. 
Vi skapar efterfrågan på klimatsmarta varor och tjänster, 
arbetssätt och exempel för andra att ta efter. 

Klimatplanerare – Vi ser att se till att samhällsfunktioner, 
infrastruktur och andra samhällssystem gör att våra 
invånare kan leva ett gott klimatneutralt liv.  

Samhällsaktörer och testare – Vi agerar katalysator 
för samverkan mellan företag, föreningar och invånare. 
Vi gynnar innovationer, pilotprojekt och stöttar lokala 
initiativ som vågar testa nya sätt att bygga, organisera 
och leva i ett klimatneutralt samhälle.

Klimat- och energiplanen i sin helhet 

Klimat- och energiplanen i sin helhet hittar du på 
strangnas.se under sidan Styrande dokument. 

Kontakt

För frågor är du välkommen att kontakta: 
hallbarhetsfunktionen@strangnas.se
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