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Inledning 
 
Klimatprogram Eskilstuna och Kommunkoncernens plan för klimat har arbetats fram 
under 2020 och 2021. Denna bilaga är en strategisk miljöbedömning av 
remissversionerna av Klimatprogram Eskilstuna respektive Kommunkoncernens plan 
för klimat, daterade 2021-11-08.  

Projektets uppdrag 
Eskilstunas klimatplan ska uppdateras att sträcka sig mot 2045 då den geografiska 
platsen Eskilstuna med sina två städer och landsbygd tillsammans ska nå 
målet om att vara en klimatpositiv plats. Eskilstuna ska vara en förebild och  
det ska vara lätt att leva klimatsmart och fossilfritt. Klimatplanen formuleras i ett 
projekt som sedan övergår i en långsiktig process för att nå målet om ett klimatpositivt 
Eskilstuna år 2045. I både framtagande och genomförande involveras 
kommunkoncern, företag, organisationer, föreningar och invånare i ett gemensamt 
klimatplanearbete, där vi tillsammans och på ett modigt sätt driver utvecklingen, ökar 
kunskapen och underlättar klimatsmarta val. 

 
Projektet har haft ett stort fokus på en bred involvering och många intressenter både 
internt i kommunkoncernen och externt har deltagit i workshops, temagrupper, 
webinarier, arbetsmöten och evenemang där det funnits möjligheter att ställa frågor, 
ge förslag och lämna synpunkter. Remissperioden är ett tillfälle att samla ihop 
ytterligare synpunkter och förslag till ändringar på de formella dokumenten.  
 

Strategisk miljöbedömning 
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som 
upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning 
göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planering och beslutfattande så att 
en hållbar utveckling främjas. 

 
Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är 
centralt i en miljöbedömning. Med miljöeffekter menas direkta eller indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte 
kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på miljön eller 
människors hälsa. Miljöeffekter är inte begränsade till geografiskt, det vill säga de kan 
uppstå både i närområdet och långt bort. De kan uppstå både inom och utanför 
Sveriges gränser. 
 
I Miljöbalken 6 kap. 12 § fastslås att miljöbedömningens omfattning och 
detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till: 
 

 Bedömningsgrunder och aktuell kunskap 

 Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad 

 Var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig 
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 Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra 
planer och 

 program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder 

 Allmänhetens intresse 
 

Nollalternativ  
Den strategiska miljöbedömningen bör innehålla ett nollalternativ. I denna strategiska 
miljöbedömning innebär nollalternativet ett jämförande resonemang om hur klimatet 
och andra hållbarhetsområden påverkats om programmet och planen inte tagits fram 
alls eller inte antas valts.  
 
De territoriella utsläppen från Eskilstunas aktörer exklusive utrikes transporter uppgår 
till ca 289 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) 2019. Inkluderas teoretiskt framräknade 
utsläpp för utrikes flyg och sjöfart uppgår utsläppen till ca 500 000 ton CO2e år 
2019. Transporterna står för den absolut största klimatpåverkan.   
 
För de konsumtionsbaserade utsläppen har schabloner beräknats med hjälp av 
svenskens medelutsläpp. En grov uppskattning visar då att de konsumtionsbaserade 
utsläppen uppgår till cirka 850,000 ton CO2e med utgångspunkt från att det bor 

107 000 invånare i Eskilstuna (2020).  Den privata konsumtionen uppgår till ca 
60 procent och den offentliga konsumtionen till ca 40 procent av de totala utsläppen.  
 
Nationella beslut om till exempel bidragssystem och lagstiftning sätter ramar och 
förutsättningar och har generellt större påverkan än den lokala, på i vilken utsträckning 
klimatåtgärder genomförs. Det lokala klimatarbetet konkretiserar och driver på och 
skapar engagemang, men överlag antas utsläppsminskningar ske även om programmet 
och planen inte antas. Att kommunkoncernen har transparenta och höga ambitioner 
inom klimatområdet kan bidra till ökat lokalt engagemang.   
 
Under projektperioden har en omfattande kommunikation av klimatfrågan skett och 
ett stort antal personer har varit inblandade i framtagandet eller tagit del av 
information. Projektet har därmed bidragit till ökad medvetenhet och kunskap hos 
politik, medarbetare, företagare och allmänheten om hur kraftig och omedelbar 
minskning som behövs för att Parisavtalets mål ska uppnås. 
 
Redan under projektperioden har ett 30-tal företag ställt sig bakom de övergripande 
målen, vilket ger de lokala politikerna ett viktigt stöd att våga fatta beslut om de 
ambitiösa mål och den kraftiga minskningstakt som remissförslagen föreslår. Detta 
hade inte skett om projektet inte genomförts.   
 
Om projektet inte genomförts hade inte kommunkoncernen haft kunskap om sin 
totala klimatpåverkan och inte heller om sin indirekta klimatpåverkan och därmed 
sämre förutsättningar att fatta beslut om var i koncernens verksamheter åtgärder 
behöver prioriteras.  
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Alternativ utformning  
En strategisk miljöbedömning bör också innehålla en jämförelse med en alternativ 
utformning där bästa möjliga miljö- och hållbarhetseffekter valts. Under denna rubrik 
beskrivs de avvägningar som gjorts under projektperioden.  
 
Projektet haft en uttalad ambition att drivas med ett agilt arbetssätt där de bästa 
lösningarna inte varit kända från början utan det har funnits utrymme för att justera, 
ändra inriktning och utforska vilken väg som är bäst lämpad för att uppnå maximal 
effekt, det vill säga störst klimatnytta.  
 
I projektets inledning planerades en Klimatplan innehållande konkreta åtgärder som 
utformats enligt SMART-metoden (specifika, mätbara, accepterade, resurssatta och 
tidsatta). En bred involvering planerades och ett drygt 50-tal representanter, både från 
kommunkoncernen och externa aktörer, samlades för att ta fram förslag till mål och 
åtgärder i olika temagrupper.  
 
Resultatet av arbetet har samlats i en aktivitetsbank och har utgjort ett värdefullt 
underlag i det fortsatta arbetet. Men då resultatet sammanställts bedömdes inte detta 
räcka för att skapa den styrning och det engagemang som behövdes för att uppnå 
maximal klimatnytta. Projektplanen justerades därför kraftigt: slutleveransen delades 
upp i två olika dokument, en dialogfas infördes vilket innebar att projektet förlängdes, 
ett nytt arbetssätt där inga konkreta åtgärder skulle beslutas infördes och en 
tankesmedja tillsattes med uppdrag att ta fram förslag på samverkansformer. En 
omfattande kartläggning av kommunkoncernens klimatpåverkan enligt standarden 
GHG-protokollet beställdes.    
   
Internt i koncernen genomfördes dialoger med fokus på risker och möjligheter med 
en tillitsbaserad styrning av klimatfrågan, det vill säga ett tydligt mål men inte styrning 
av hur målet ska nås. Framför allt lyftes en farhåga att kommunens positiva 
klimatpåverkan skulle tappas bort om målstyrningen enbart fokuserade på utsläppen, 
och en farhåga att ekonomiska prioriteringar skulle försvaga klimatarbetet. Ett ökat 
engagemang och ansvarstagande lyftes som möjligheter.   
   
Föreläsningar, event, workshops och företagsbesök genomfördes under dialogfasen. 
Ett 30-tal företag, däribland några av de största företagen med många lokala 
underleverantörer, har när remissperioden startar ställt sig bakom de övergripande 
målen och är beredda att bidra i det fortsatta arbetet.    
  
Under projektets gång har miljö- och hållbarhetsaspekterna, framför allt maximal 
klimatnytta, därmed haft stor påverkan på projektet och bedöms har varit integrerade i 
planering och beslutfattande. Föreslagna mål och takten på utsläppsminskningarna har 
också en mycket hög ambitionsnivå och är i linje med vad som krävs för att 
Parisavtalet ska kunna uppnås.   
 
Slutsatsen är därför att remissversionerna av Klimatprogram Eskilstuna och 
Kommunkoncernens plan för klimat efter gjorda anpassningar motsvarar det bästa 
miljöalternativet.  
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Miljö- och hållbarhetseffekter  
Nedan beskrivs kortfattat miljö- och hållbarhetseffekter, intressekonflikter och 
synergier som kan uppstå under varje fokusområde. Text från Klimatprogram 
Eskilstuna i kursiv stil, ytterligare information om vad fokusområdet kan omfatta finns 
i programmet. Framför allt är det risk för negativ påverkan på andra miljömål som 
lyfts fram nedan.  
 
När det gäller påverkan på ekonomin så är kostnaderna för att arbeta förebyggande 
lägre än att senare betala för klimatförändringarnas konsekvenser. Genom direkta 
minskningar av Eskilstunas klimatutsläpp bidrar vi till att minska utsläppen av 
växthusgaser, men Eskilstuna kan också påverka indirekt via företag i framkant, 
innovationer och goda exempel som vi kan sprida till andra. Att ställa krav på 
leverantörer ger också indirekt god effekt.  
 
Vilka samhällskostnader som uppkommer på grund av klimatpåverkande utsläpp och 
hur svårt det är att omfatta den egentliga kostnaden diskuteras i Analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0. ASEK 
rekommenderar att man i samhällsekonomiska analyser av investeringar i 
infrastrukturåtgärder använder ett kalkylvärde på 7 kr per kilo utsläpp av 
koldioxidekvivalenter.  
    
I Eskilstuna är fler i jobb ett prioriterat område. Här är bedömningen att Eskilstunas 
näringsliv gynnas långsiktigt av att vidta klimatåtgärder. En stor del av Eskilstunas 
näringsliv består av underleverantörer till större företag som redan idag har höga 
klimatmål vilket påverkar underleverantörer redan nu och kommer att påverka 
framöver. Nya företag kommer att bildas, men jobb kan också förloras i sektorer 
kopplade till fossil energi eller ineffektiva produkter. På kort sikt kan klimatåtgärder 
innebära ökade kostnader jämfört med att inte göra någonting, men till exempel visar 
arbetet med energieffektivisering vid upprustning av fastigheter en relativt snabb 
återbetalning. Detta även utan att samhällskostnaden för utsläpp av koldioxid räknats 
med. Investeringar i teknik och infrastruktur behövs, men många åtgärder minskar 
också kostnader.   
 

Transportera och resa hållbart 
Transporter är det största enskilda utsläppsområdet och omfattar inrikes resor samt utrikes flyg och 
sjöfart. I Eskilstuna finns relativt goda förutsättningar för hållbara transporter. Nästan 70% av 
Eskilstunas befolkning bor inom fem kilometers radie från något av våra stadscentrum och det finns 
goda möjligheter att gå, cykla, åka buss och tåg eller ladda sitt elfordon. Logistikparken erbjuder 
företag möjligheten att transportera varor hållbart. Inom den geografiska platsen har 
kommunkoncernen en särskild roll att skapa förutsättningar för fossilfria resor vilket tydligt pekas ut 
i den kommunala översiktsplanen samt i trafik-, cykel- och kollektivtrafikplan. Men den viktigaste 
förändringen ligger i att tänka om kring hur vi förflyttar oss och varor mellan oss, både lokalt och 
globalt. 
 
Miljömässigt så är minskat resande, överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik 
positiv för alla miljökvalitetsmål och en förutsättning för att klara Sveriges klimatmål 
på nationell nivå.  
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En ökad mängd elfordon kommer att innebära en ökad elanvändning, elbilar har dock 
generellt en högre energieffektivitet än förbränningsmotorer. Framställning av 
batterier till elbilar riskerar negativ påverkan på ekosystem och människors hälsa. 
Batterierna innehåller metaller som litium och oftast även kobolt, nickel och mangan 
vars framställning kan orsaka stor miljömässig och social belastning. Produktion av 
biodiesel och etanol riskerar att motverka miljömålen kring 
begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning och ett rikt odlingslandskap, detta kan 
delvis motverkas genom att ställa miljökrav vid upphandling och inköp. Hög 
produktion av biobränslen kan ta stora arealer i anspråk vilket riskerar att påverka den 
biologiska mångfalden och störa ekosystem både lokalt och globalt, störst risk finns 
utanför Sveriges gränser t ex vid produktion av palmolja.  
 
Biogasproduktion av lokala restprodukter har många fördelar och bidrar till en 
begränsad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mindre gifter i miljön. Dessutom 
bidrar den till en ökad resiliens och självförsörjningsgrad.  
 
Lokalt innebär omställning till hållbart resande mindre buller, bättre luft, färre olyckor 
och att mark kan frigöras. Samhällsekonomiskt innebär ett val av alternativa 
transportmedel framför bilen en fördel då ökad fysiska aktiviteten skapar förbättrad 
folkhälsa och lägre sjukfrånvaro.    
 
Att vara aktiv och ställa höga klimatkrav på transporttjänster, godstransporter och 
andra tjänster där fordon används kan skapa de långsiktiga signaler som behövs för att 
marknaden ska våga satsa på att ställa om sina fordonsflottor.  

 

Använda och producera energi effektivt 
Behovet av el kommer att öka på grund av överflyttning från fossila bränslen till el och tack vare att 
Eskilstuna växer med fler Eskilstunabor och nya etableringar. En väl utbyggd fjärrvärme och 
produktion av el i det lokala kraftvärmeverket ger goda förutsättningar för fortsatt låga utsläpp från 
uppvärmning och elproduktion. Även om både el och värme produceras lokalt redan nu behöver fler 
aktörer bli lokala elproducenter och fler använda fjärrvärme där det finns för att möta det ökade 
behovet av el, så vi har all den fossilfria kraft där den gör bäst nytta. 

 
I Eskilstunas kraftvärmeverk används idag mestadels lokala restprodukter från skogen 
vilket är resurssnålt och har en låg klimatpåverkan. Att producera bränslet kräver dock 
en insats av energi, t ex för flisning eller transporter vilket gör produktionen av el och 
värme i kraftvärmeverket har en negativ påverkan på klimatet. Det kan också ha en 
negativ påverkan på den biologiska mångfalden lokalt, men jämfört med andra 
alternativ har kraftvärmeverket en relativt låg påverkan. Själva förbränningen av 
trädbränslet ger upphov till luftutsläpp i form av kväveföreningar och stoftpartiklar 
och detta påverkar försurningen, övergödningen och luftkvalitén. De miljömål som 
påverkas negativt är främst levande skogar, frisk luft, bara naturlig försurning och 
ingen övergödning. Användning av spillvärme är resurseffektivt och gynnar 
miljömålen. Miljöpåverkan från produktion av solceller är generellt sett låg. Materialen 
består ofta av kisel och olika metaller som mestadels kommer från gruvor. Gruvdrift 
innebär att risk att miljön och människors hälsa påverkas negativt till exempel läckage 
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av miljögifter vid utvinning och energikrävande processer samt dåliga 
arbetsförhållanden.  
 

Bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan 
Eskilstuna växer och i översiktsplanen tas det höjd för att kunna bygga  
15 000 nya bostäder fram till 2030. Det motsvarar ca 1500 nya bostäder i snitt per år. Utöver det 
sker företagsetableringar, behov av ökad infrastruktur och samhällsservice. Byggandet påverkar 
Eskilstunas förutsättningar under lång tid framöver. Energibehov, byggskedet, materialval, 
markanvändning och förutsättningar för en hållbar förvaltning över tid är några av de områden 
aktörer har att hantera. 

 
Byggindustrin står för ca en femtedel av Sveriges klimatpåverkan genom produktion 
av byggmaterial, transporter och resursåtgång i byggskedet. Även energianvändning 
både i byggskedet och i driftsfasen har stor miljöpåverkan. Tillverkning av 
byggmaterial, framför allt betong och stål, orsakar idag stora klimatutsläpp och är en 
av utmaningarna i svensk basindustri. Även miljömålen giftfri miljö, grundvatten av 
god kvalitet, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv riskerar att påverkas negativt 
vid framställning av byggmaterial. Att aktivt ställa krav vid upphandling kan motverka 
detta. Det är flera lagkrav på väg de kommande åren om att klimatdeklarera dvs räkna 
ut klimatpåverkan från byggnader, men även utökade krav på återvinning av bygg- och 
rivningsavfall inom byggsektorn vilket kan minska den negativa påverkan på 
miljömålen.  Att undvika att bygga nytt innebär stor klimatnytta, renovering, flexibel 
och effektiv användning av ytor kan minska behovet och därmed påverkan på miljön. 
Ny bebyggelse innebär också ofta att ny mark exploateras och befintlig kolbindning till 
mark och växtlighet försvinner. 
 

Konsumera och producera hållbart  
Eskilstuna har en etablerad återbruksturism och har lyfts fram både nationellt och internationellt för 
framsteg inom cirkularitet och återbruk. En hållbar konsumtion och produktion ger inte bara 
fördelar för miljö och klimat, utan även för ökad konkurrenskraft, tillväxt, ökad sysselsättning, 
förbättrad hälsa och minskad fattigdom både på lokal och global nivå. Människor behöver ha den 
information och medvetenhet som behövs för att kunna agera på ett sätt som bidrar till att nå 
klimatmålen. 
 
Produktion av livsmedel påverkar ett flertal miljömål bland annat begränsad 
klimatpåverkan, ingen övergödning, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet och ett 
rikt växt- och djurliv. Påverkan är oftast negativ, men kan också vara positiv till 
exempel så gynnar naturbeteskött biologisk mångfald, kantzoner kan öka den 
biologisk mångfalden och en del skaldjur motverkar övergödning. 
 
Elektronik innehåller ofta sällsynta metaller och konfliktmineraler och innebär 
miljömässig och social påverkan vid utvinning, produktion och avfallshantering. 
Användning av energi och kemikalier, stora mängder gruvavfall är problem som 
produktionen orsakar.  
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Textilier orsakar negativ påverkan i produktionsledet, där stora mängder råvaror, 
energi, vatten och kemikalier används tillverkning och behandling av material och 
produkt, vid transport och försäljning, liksom i användningsledet vid tvätt och skötsel. 
Närmare 80 procent av de textilprodukter som konsumeras i Sverige är tillverkade 
utanför EU:s gränser och det är där den största påverkan på miljön och människors 
hälsa sker. Övergödning, kemikalier i vatten och brist på vatten är några exempel.   
 

Lagra och ta upp koldioxid 
Även om vi ställer om för att minimera växthusgasutsläppen, kommer vi alltid generera 
växthusgaser, det är oundvikligt.  Skillnaden är att växthusgaserna framåt måste hinna kapslas 
in för att inte påverka klimatet negativt. Det kan ske genom att maximera ekosystemens 
kolinlagring och genom att utveckla och använda tekniska lösningar. Sverige och Eskilstuna 
har goda förutsättningar för att klara lagra in växthusgaser tack vare de stora ytorna av 
skog, mark och vatten.   

 
Att hindra fortsatt torvnedbrytning och därmed läckage av växthusgaser genom att 
återväta tidigare dikad torvmark ökar även den biologiska mångfalden. Biokol har en 
positiv klimatpåverkan genom kolinlagning i en stabil form av kol. Biokol kan även 
med sin struktur skapa bättre förutsättningar för att hålla vatten och näringsämnen 
och därmed öka växtligheten.   
 
Tekniska lösningar med Bio-CCS, CCS och direktinfångning av koldioxid är nya 
lösningar och någon klar bild av potential, kostnader och eventuell negativ påverkan 
på andra miljömål finns idag inte. Här kan en snabb utveckling förväntas de 
kommande åren.    
 

Uppföljning  
Eskilstunas kommunledningskontor ansvarar för att programmets mål följs upp och 
kommuniceras årligen. Uppföljning sker bland annat av territoriella utsläpp som finns 
att hämta i den nationella emissionsdatabasen.  
  
När det gäller kommunkoncernens plan för klimat ska respektive nämnd och 
bolagsstyrelse säkerställa att andra kommunala styrdokument och processer styr 
mot att uppnå klimatmålen. Detta hanteras i den fortsatta implementerings-
processen. Inom enskilda ärenden beskrivs konsekvenser för hållbar utveckling och en 
effektiv organisation i ärendehandlingarna. Kommunledningskontoret leder den 
koncerngemensamma ledningsprocessen för att nå klimatmålen och ansvarar för 
att varje år rapportera planens måluppfyllnad till kommunstyrelsen.   

 
 


