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Synpunkter på Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020 

Naturskyddsföreningen i Järfälla har studerat remissutgåvan till miljöplanen. Vi anser att 
målen på övergripande nivå är relevanta och att de flesta leder rätt. 

Vad avser miljöplanens implementering och uppföljning tror vi att det krävs större 
ansträngningar än vad som framgår av den skrivna texten. 
Nyckeltal angivna år för år fram till 2020 behöver snarast tas fram med medverkan från 
berörda förvaltningar/instanser. Hur utrymmet inom målen skall fördelas blir en intrikat 
procedur, där även medborgarnas gensvar på målen spelar roll.  
Uppföljningen för de flesta målen bör vara årlig och utfall gentemot plan ska framgå årligen. 

Miljöplanen förutsätter på flera områden medverkan och positiv respons från medborgare och 
företag och visar att det är kommunens uppgift att påverka medborgare och företag för att 
uppnå de övergripande målen. 

 

Det klimatsmarta Järfälla 

Inriktningsmålet anger klimatneutral kommun. Den följande texten påvisar behov av minskad 
klimatpåverkan genom att minska energianvändning och att minska användning av fossila 
bränslen. Detta blir inkonsekvent. Se även Aalborg+10. 

Klimatneutral betyder inte nollutsläpp utan betyder att utsläppen kompenseras genom 
erläggande av avgifter som i och för sig skall minska utsläpp. Detta koncept har anammats av 
regeringen och utgör en del av mekanismen för de sektorer som enligt EU omfattas av 
utsläppshandel. Avsikten med handelsystemet är bl. a. att uppnå förbättrad kostnads-



effektivitet genom handel med utsläppsrätter genom att dyrbara åtgärder kan senareläggas. 
Förslaget anger inte vilka typer av finasiella instrument som avses komma till användning för 
kompensering. Även om kommunen skulle ha möjlighet att kompensera för egen verksamhet 
så saknas så vitt vi förstår möjlighet att kompensera för annan verksamhet inom kommunens 
gränser. Med dagens kunskapsläge erfordras omfattande minskning av utsläpp av 
växthusgaser. Kompensering skulle kunna användas till att senarelägga vissa åtgärder, men 
det finns inga skäl för kommunen att ge sig in på denna spekulativa marknad när det ändå är 
så att stora och svåra förändringar ändå måste genomföras. 

Redovisade koldioxidutsläpp i faktadelen 
De redovisade utsläppen visar endast en del av utsläpp per invånare. Enligt de principer som 
används för redovisning av CO2 ingår utsläpp inom geografiskt område för el och värme 
fossila bränslen, trafik, jordbruk och industriell produktion. På så sätt blir det ca 6 ton per 
invånare i Sverige. Svårare blir det om CO2 ska baseras på konsumtion. Enligt 
Naturvårdsverkets rapport hösten 2008 blir det ca 10 ton per invånare i Sverige. Då ingår 
import av livsmedel och industriprodukter samt utrikes resor och tjänster reducerade med 
export av dessa poster. Detta bör på något sätt framgå när miljöplanen och behov av åtgärder 
för ett hållbart samhälle granskas. Det visar att faktadelen endast tar upp en del av 
Järfällabornas påverkan på CO2. För att gå vidare med hållbar utveckling ger det en hel del att 
tänka på. Vi är medvetna om att statistiskt underlag saknas för att visa konsumtionsbaserade 
CO2-utsläpp för Järfälla. 

Effektmål klimat 
Minskad energianvändning ska prioriteras högt. Målet bör sättas som kWh, men också 
redovisas som kWh/invånare. Detta ger målet svårare för Järfälla, då befolkningen ökar mer 
än snitt i landet, men det kan vara befogat med tanke på läge och infrastruktur. 

Cykelresor bör redovisas separat. En ökning långt över 20% bör vara målet.  
Ökad cykling bör på sikt göra mer mark i centrala lägen, som är dyrbar, tillgänglig för andra 
ändamål än parkeringsplatser. 

Effektmål klimat organisationen 

Bebyggelse Barkarbystaden – 25% under Boverkets nuvarande krav förefaller i dagens läge 
vara lågt satt.  
För de befintliga fastigheterna torde vid en förnyelse effekten bli mer än 20% minskning per 
fastighet. Därför blir tidplanen för åtgärdena väsentlig. 

 

Miljömedvetna Järfälla  

Miljömedborgare 
Vi upplever initiativet som förnyande. Effekten förstärks genom de aktiviteter som omnämns 
för ökad miljömedvetenhet. T. ex. målet för ökad cykling kan få snabbare och ökad 
genomslagskraft med aktioner tillsammans med kommunens företag och skolor. 

Ekologiska livsmedel minst 25% år 2020 
Detta mål är egentligen mycket sammansatt och det föreslagna effektmålet verkar inte direkt 
mot målen. Ekologiska livsmedel kan bidra till klimatsmarthet genom avsaknad av 



konstgödsel och bekämpningsmedel, men kan kräva större arealer och större arbetsinsats. 
Ämnet är som upplagt för smarta åtgärder inom flera områden t. ex. minskad andel animalisk 
föda men fortfarande med hälsosamt matintag, minskad mängd livsmedel som avfall, 
inköpsförfaranden och transporter m.m. Vilken märkning ska gälla för ekologiskt livsmedel? 

Nyckeltal partiklar i luft 
Med dagens regelverk klaras krav PM10. Vi föreslår beredskap att kunna hantera och 
redovisa även partiklar PM2,5. 

Med vänliga hälsningar 

Naturskyddsföreningen i Järfälla 
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