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Partnerskap  
för Stockholm

Vår huvudstadsregion har  förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det 
sker inte per automatik. Att den reser sig är  betingat av att – och hur – vi väljer att 
agera nu. Stockholms Handelskammare driver under 2021 initiativet  Partnerskap 
för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. Tillsammans med 
 strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm till en ännu smartare, 
 vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror på stadens kraft – och 
vi tror på Stockholm.Inom ramen för Partnerskap för Stockholm driver vi olika 
teman. Vi fokuserar bland annat på stadsbyggnad och stadsmiljö, stadens liv  
och puls, den smarta och hållbara staden samt relationen stad – land.

Mot Europas bästa huvudstadsregion. Nu!
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År 2040 ska Stockholm vara en 
fossilfri och klimatpositiv stad. 
Det är en målsättning av  historiska 
mått, som kräver politiska åt
gärder av samma dignitet för att 
kunna bli verklighet. Stockholm 
har visserligen unikt goda förut
sättningar att nå målet, på flera 
sätt. Dels handlar det om en redan 
 nästintill fossilfri energiförsörjning 
och ett näringsliv som ligger långt 
framme i omställningen. Men lika 
mycket handlar det om staden i 
sig – en innovativ oas där grön 
teknik och nya lösningar banar 
väg för omställningen både lokalt, 
nationellt och globalt. Här möts de 
människor och idéer som tar oss 
i mål. 

Pandemin drabbade just staden 
och livet i den hårt. När vi nu kan 
skönja ett liv efter pandemin är 
den gröna vägen framåt den enda 
tänkbara. Stockholm behöver en 
hållbar nystart – det är stadens 
ledande beslutsfattare, dess in
vånare och näringsliv ense om. 
Men det saknas inte utmaningar 
på vägen. Den gröna omställningen 
kräver betydande systemreformer. 
I det avseendet ligger Sverige 

Det är förvisso politikens ansvar 
att sätta de övergripande  ramarna 
för den gröna omställningen 
genom målsättningar och system
reformer. Men det är lika mycket 
politikens ansvar att se till att 
regelverk och processer fungerar 
som det är avsett och säkerställa 
att de uppsatta målen uppnås. Här 
finns mer att göra!

Vi hoppas att denna rapport kan 
fungera som ett startskott för ett 
trimningsarbete för accelererad 
omställning. Det kan antingen ske 
genom att låta exemplen i denna 
rapport rikta sökljuset till var man 
skulle kunna börja. Eller så inspire
ras man av tillvägagångssättet att 
helt enkelt fråga dem som berörs 
av regelverken om deras effekter, 
och initierar en betydligt större 
genomlysning av  befintliga regel
verk. Oavsett så är ett sådant arbete 
avgörande för att ro  omställningen 
i hamn. 

Det spelar ingen roll om de  stora 
systemreformerna och över
gripande målen är på plats, om 
de ändå inte får genomslag i hela 
systemet. Lösningen är att involvera 

relativt långt fram. Vi kan dock visa 
att det finns mycket kvar att göra – 
inte minst i det mindre formatet.

Under våren 2021 samlade vi ett 
femtiotal företag, som  tillsammans 
har drygt 160 000 anställda i 
 Sverige, för att höra i vilken mån 
de stöter på regel eller proces
suella hinder som bromsar dem i 
sin gröna omställning. Svaret blev 
entydigt: Vid sidan om ambitiösa 
mål och stora systemreformer 
krävs omfattande trimning av regel 
verk och myndighetsprocesser för 
att kunna förverkliga den gröna 
omställningen – och dessutom 
göra det i tid. 

Hindren återfinns på olika nivåer 
och är av olika art. Det kan handla 
om regelverk eller myndighets
processer som inte fullt ut fyller 
sitt syfte, regelverk som i praktiken 
inte utnyttjas som de skulle kunna 
göra, eller processer som inte 
matchar takten i omställningen. 
Gemensamt för dem är att de på 
olika vis riskerar bromsa den gröna 
omställning som näringslivet, 
l iksom politiken, är i full färd med 
att genomföra.

 Systemreformer 
 och mål räcker inte
– vi måste trimma regelverken för att ro  
omställningen i hamn

»Vi hoppas att denna rapport kan fungera  
som ett startskott för ett trimningsarbete  
för accelererad omställning.«

och lyssna till de som berörs av 
regelverken och som i slutänden 
ska genomföra stora delar av 
omställningen. Med genomtänkta 
regelverk och rätt drivkrafter kan 
Stockholm ta klivet in i framtiden 
som Europas bästa och mest håll
bara huvudstad. Om vi ska klara 
det krävs att vi börjar montera ner 
de hinder som hotar en hållbar 
huvudstad redan nu. 

Andreas Hatzigeorgiou
Vd, Stockholms Handelskammare
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Rapporten på 
tre minuter

Syftet med rapporten
 Med hjälp av ett femtiotal företag, som till

sammans anställer 160 000 personer runtom i Sverige, 
har vi kartlagt vilka hinder som finns för att de ska  kunna 
genomföra sin gröna omställning fullt ut. Vi visar att av 
en mängd regelhinder och krångliga processer  bromsar 
 näringslivets förmåga att ställa om hela samhället mot 
att bli klimatsmart. Svenska företag ligger långt framme i 
sitt  omställningsarbete, men politiken behöver röja undan 
 hindren för att de ska kunna nå hela vägen.

4,8 miljoner
4,8 miljoner ton hushållsavfall  producerades i Sverige 2019. 
För att ta bättre hand om  avfallet  behöver vi främja cirkulära 
affärs modeller och återvinning. 40%

Vägtransporter står för nära 40 procent 
av Stockholms CO2utsläpp. Därför är 

det så viktigt att transportsektorn lyckas 
ställa om till förnybara drivmedel.

Åtgärder De stora systemreformerna för omställning behöver 
kompletteras med trimning av regelverk och processer på 
alla nivåer. Först då kan de få fullt genomslag i praktiken – 
och i tid. Denna trimning av regelverk är politikens ansvar i 
lika hög grad som utarbetandet av de stora  systemreformerna. 
För att lyckas är det bland annat viktigt att lyssna på före
tagens erfarenheter av hur regelverken fungerar i praktiken.

»Värdet på offentlig upphandling motsvarar 1/6 av Sveriges  
BNP årligen. Dessa pengar skulle kunna styras mycket mer  
mot klimatnytta än idag. «
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Några ord om hur 
vi gått till väga

INNEHÅLLET I DENNA rapport har 
utarbetats i nära samarbete med 
näringslivet i Stockholm. Ett 
femtiotal företag i olika branscher 
har i en serie rundabordssamtal 
själva valt ut och beskrivit de 
mest konkreta regel hindren som 
de stöter på i sitt omställnings
arbete. Hindren kan ha sitt upphov 
på lokal,  regional eller nationell 
nivå utifrån politiska beslut, 
 myndighetsföreskrifter, regeltolk
ningar, processer eller något så 
svårfångat som inställningen hos 
ansvarig myndighet eller ansvariga 
beslutsfattare.

Vi har sedan valt ut ett antal av de 
regelhinder eller andra utmaningar 
som lyfts i de interna  mötena till 
denna rapport. De är inte inbör
des rangordnade, men däremot 
tematiskt indelade i fyra områden: 
energi, transporter och mobilitet, 
stadsutveckling samt avfall och 
återvinning.

Denna rapport är ett 
 axplock av regelhinder eller andra 
 förutsättningar som på olika vis 
 hämmar näringslivets gröna om
ställning. Den kan dels ses som en 
 indikator över  

hur mycket som  behöver göras för 
att trimma regel verken så att de, 
 utefter hela  kedjan, verkligen styr 
mot  omställning. Dels kan de ses 
som en attgöralista att starta 
arbetet med, för den som är intres
serad av att röja undan hinder och 
därmed skapa en bättre grogrund 
för att låta  näringslivet  accelerera 
den omställning det redan är mitt 
uppe i att förverkliga.
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Energi

500 mdr
500 miljarder kronor kostar effektbristen  

Stockholm i utebliven tillväxt under 2020talet.
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Vilka energislag vi ska basera  samhällets 
verksamheter på är en av den gröna 
 omställningens kärnfrågor. El är ofta  svaret 
på frågan. Elektrifiering är en mycket viktig 
nyckel till utfasning av fossila energislag 
och elektrifiering i sig leder dessutom 
 generellt till en allmän energieffektivisering 
av processer. Sverige har dessutom mycket 
gynnsamma förutsättningar för en om
fattande elektrifiering, med en  elproduktion 
som är så gott som fossilfri och som dess
utom varje år producerar ett överskott 
 jämfört med behoven. 

»Vi måste helt enkelt se till att klara av att producera 
 tillräckligt med el och effekt, och att distribuera det till 
där det efterfrågas, när det efterfrågas.«

Samtidigt leder omställningen oundvikligen till ett kraftigt ökat elbehov framåt, 
när framför allt våra transporter och industriprocesser går över till el. Utveck
lingen går mycket snabbt, även i Stockholm som med sin tjänstetunga ekonomi 
egentligen står för en oproportionellt liten andel av den svenska elförbrukningen 
(15 procent). 

Stockholmsregionens elnät är redan i dag överbelastade och kommer sannolikt 
inte att fullt ut kunna tillgodose behoven under de kommande åren. Stockholms 
Handelskammare har tidigare visat att detta riskerar att orsaka stora samhälls
kostnader: närmare 500 miljarder i utebliven tillväxt för huvudstadsregionen 
under 2020talet, och en betydande risk för att regionens gröna omställning 
bromsas.1

Elektrifiering är ett fundament i den gröna omställningen. Vi måste helt enkelt se 
till att klara av att producera tillräckligt med el och effekt, och att distribuera det 
till där det efterfrågas, när det efterfrågas.  För att detta ska bli verklighet behövs 
betydande insatser och nära samverkan mellan politik, myndigheter och näringsliv 
på både nationell, regional och kommunal nivå. 

1 "Elbrist kortsluter Sverige", rapport från Stockholms Handelskammare, https://stockholmshandelskammare.se/
rapporter/elbristkortslutersverige
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ETT antal företag som medverkat i arbetet 
med denna rapport vittnar om att elnätets 
otillräckliga kapacitet i Stockholmsregionen 
utgör en mycket konkret broms för deras 
omställning. Eftersom elektrifiering många 
gånger är lösningen på en övergång från 

fossil energi och till mer effektiva processer, slår 
elnätets bristande kapacitet mot själva möjligheten 
till omställning för många branscher. Det är särskilt 
olyckligt med tanke på att mål, strategier, regelverk, 
incitamentsstrukturer och kunders efterfrågan styr 
mot just elektrifiering – dessutom i snabb takt – och 
sedan har företagen i praktiken inga möjligheter att 
åstadkomma det eftersom de nekas ett ökat effekt
uttag från elnätet. 

Problemet drabbar bland annat logistiksektorns 
 omställning, där stora delar av den lättare lastbils
flottan ska ställas om till eldrift i närtid. Framöver gäller 
utmaningen också för tunga lastbilar. Även tyngre 
industri drabbas hårt av problemet, när de ska fasa ut 
fossildrivna processer och ersätta dem med eldrift. 

Elnätets kapacitet bromsar omställningen på bred front

ETT ELNÄT MED tillräcklig kapacitet för att tillgodose 
behoven är grundläggande för att genomföra en grön 
omställning med hjälp av elektrifiering. I dag är det 
krångligt att bygga elnät såväl lokalt som nationellt, 
med långa handläggningstider och långtgående 
möjligheter att överklaga under hela processen. 
Handläggningstiderna behöver kortas ned betydligt, 
främst genom att effektivisera myndigheternas egna 
processer och införa möjligheten att genomföra flera 
myndigheters handläggning parallellt. Även möjlig
heterna till överklagan behöver reduceras – sannolikt 
både vad gäller kommunala veton, vem som har rätt 
att överklaga och när i processen detta kan ske. 

Elnätsutbyggnaden sker i dag på beställning och 
inte utifrån prognos. Detta i kombination med långa 
handläggningstider gör att utbyggnaden både tar 
längre tid och riskerar att inte motsvara behovet när 
den väl är klar. För att kunna möta de behov som 
uppstår i och med den pågående elektrifieringen 
av  samhället krävs kortare processer och en mer 
långsiktig planering, där energiaktörerna dessutom 
får större utrymme att bygga ut baserat på prognosti
cerad användning. 

Regeringen arbetar under 2021 på en elektrifierings
strategi, som bland annat pekat på just behovet 

Lång handläggning och reaktiv process  
gör  elnäts utbyggnaden krånglig

Likaså har såväl kommuner som regionen ambitiösa 
planer på elektrifiering av kollektivtrafik och andra 
delar av den offentliga yrkestrafiken. Bristande kapa
citet i elnätet kan till och med bromsa själva möjlig
heten att etablera förnybar elproduktion i vår region, 
när exempelvis nya vindkraftverk inte kan anslutas till 
nätet för att det är ”fullt”. Följden blir att  utfasningen 
av fossil energi försenas och dras med allvarliga 
 osäkerheter, vilket i sig minskar investeringsviljan  
i omställningen.

Regeringen tillsatte under 2020 en elektrifierings
kommission med syfte att identifiera åtgärder för att 
öka takten i elektrifieringen av godstransporter. Kom
missionens arbete löper parallellt med ut arbetandet 
av regeringens elektrifieringsstrategi, som ska pre
senteras under hösten 2021. Det faktum att  näringslivet 
i Stockholm redan nu upplever elnätets kapacitet 
som ett hinder för sin omställning understryker bara 
vikten av att kommissionen når konkret framgång 
och att politiken förmår implementera verksamma 
åtgärder mycket snabbt. 

att kunna bygga ut elnätet utifrån prognos snarare 
än befintligt behov. Det återstår dock att formulera 
 konkreta förslag för att så ska kunna ske. 

I maj 2021 presenterades ett lagförslag om  modernare 
tillståndsprocesser för elnät.2 I förslaget föreslås 
 ändringar i ellagen som ska göra det enklare att 
bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena 
ska bli mindre resurskrävande, både för företag och 
myndigheter. Ändringarna är dock inte tillräckliga 
för att nå ens regeringens eget mål om halverade 
tillståndsprocesser för elnät till 2025. Regeringen 
behöver därmed göra mer inom detta område, och 
det snabbt. 

»Elnätets otillräckliga kapacitet  
i Stockholmsregionen utgör en mycket konkret  
broms för näringslivets omställning.«

Kommunala särkrav gör elnätsarbeten krångligare och dyrare
NÄR DET GÄLLER byggande, drift och underhåll på 
kommunal mark har Stockholms stad en uppsättning 
regler som går under namnet Teknisk handbok. Den 
reglerar bland annat hur elnätsarbeten på  kommunal 
mark ska hanteras.  Dessvärre går kraven i den 
tekniska handboken utöver vad som specificeras i 
elbranschens egna riktlinjer EBR och som är  gängse 
standard, vilket elnätsföretaget Ellevio upplever 
fördyrar elnätsarbeten och utbyggnad av ladd
infrastruktur i staden. 

Den stora kostnaden för utbyggnad av elnätsinfra
struktur är schaktnings, gräv och  avspärrningsarbete. 
Grävarbetet i samband med att exempelvis en 
elkabel för laddinfrastruktur ska förläggas fördyras av 
Stockholms stads unikt höga krav på djup, schakt
bredd och de avspärrningskrav som medföljer ju 
större djup och bredd som krävs för arbetet.  

Om kraven för elnätsarbeten i stället jämkades mer 
med branschens egna riktlinjer skulle det  innebära 
att en kabel på upp till 63 ampere (motsvarande 

 behovet för belysning eller en laddstolpe) tillåts 
läggas på 0,35 meters djup i stället för kommunens 
nuvarande krav på 0,6 meter. Likaså ställer kommunen 
krav på minst 0,6 meters bredd på schaktbotten trots 
att branschens riktlinjer anger 0,3 meter i de fall då 
endast en kabel för exempelvis laddinfrastruktur ska 
läggas ned. 

En jämkning av kraven i Stockholms stads  tekniska 
handbok för elnätsarbeten med elbranschens egen 
standard skulle bidra till cirka 30 procent lägre 
kostnader, minskat resursutnyttjande och mindre 
ingripande åtgärder i det gemensamma gaturummet 
vid elnätsarbeten. Det kan i förlängningen få  positiva 
effekter även utanför Stockholms stad, eftersom 
 andra kommuner gärna tar intryck av de större 
 kommunernas arbetssätt.

2 Regeringens proposition 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät
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Regelverk och incitament för 
 koldioxidinfångning saknas
KOLDIOXIDINFÅNGNING ÄR EN viktig faktor för att Sverige ska kunna minska sina 
koldioxidutsläpp. I dag pågår ett forskningsprojekt med en anläggning för så 
kallad bioCCS vid Stockholm Exergis kraftvärmeverk Värtaverket i Stockholm. 
En storskalig anläggning ska fånga in koldioxid från förbränning av biobränslen 
och kommer därmed kunna skapa en så kallad kolsänka som tar bort 800 000 ton 
koldioxid från atmosfären per år, vilket jämförelsevis är betydligt mer än vad 
 inrikesflyget släpper ut per år.3 

Tekniken för koldioxidinfångning finns redan och är en förutsättning för att Sverige 
ska kunna klara av klimatmålet med nettonollutsläpp till år 2045.4 I en  offentlig 
utredning från 20205 tas infångning upp som en viktig åtgärd för att minska 
koldioxidutsläppen. I utredningen nämns att affärsmässiga risker är det stora 
hotet mot genomförandet av projekt med bioCCS. Det handlar om att det behövs 
regelverk som skapar ekonomiska incitament på både nationell och EUnivå för 
utveckling och uppstart av nya, fullskaliga och affärsmässigt hållbara projekt. 
Likaså krävs ett regelverk för lagring och gränsöverskridande transport till slut
depåer för förvaring av koldioxiden. 

Utredningen konstaterar att det behövs ett omgående agerande från statens 
sida. För att bioCCS ska kunna spela en betydande roll i klimatpolitiken 2045 
behöver nämligen de första anläggningarna tas i drift redan under 2020talet.6 

Skatt på förbränning av avfall  
 motverkar sitt syfte
UNDER VÅREN 2020 infördes en skatt på avfallsförbränning med syftet att bidra till 
en grön omställning genom att gynna återvinning och minska förbränningen av 
avfall, särskilt sådant med fossilt ursprung. Skatten slår mot Stockholms viktiga 
kraft och fjärrvärmeproduktion på flera sätt, varav flera inte är förenliga med 
skattens syfte. 

Skatten saknar effekt på de led i kedjan där avfallet uppstår, vilket gör att incita
ment för ökad återvinning egentligen saknas. Den slår i stället mot kedjans sista 
länk, som genom energiåtervinning ser till att avfallet fyller ett sista syfte. Dess
utom visade sig skatten vara miljöskadlig, eftersom den saknar incitament för att 
sortera ut plastavfall. Den tar nämligen inte hänsyn till avfallets komposition och 
beräknas efter vikt. Det betyder att en utsortering av plast inte gör någon skillnad 
för skattetrycket. Utsortering av plastavfallet ökar rentav skattetrycket, eftersom 
plast har högt energivärde per viktenhet. En större mängd plastfritt avfall behöver 
därmed förbrännas för att få ut samma mängd energi, med konsekvensen att man 
då åläggs att betala mer i skatt. 

Naturligtvis borde materialåtervinningen öka och resursanvändningen minska. 
Därför skulle incitamentsstrukturen behöva ses över. Regeringen gav i början 
av 2021 en särskild utredare i uppdrag att utvärdera utformningen av nuvarande 
avfallsförbränningsskatt och utreda behovet av undantag eller ändringar av regle
ringen. Förhoppningsvis anpassas skatten, eller ersätts av annan reglering, så att 
den uppfyller sitt syfte. 
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Produktion och delning av solel mellan 
byggnader hindras av omständliga regler 

7 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/undantagfrankravetpanatkoncessionikn

8 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/undantagfrankravetpanatkoncessionikn

9 Regeringens proposition 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät

ETT YTTERLIGARE STEG för att elektrifiera samhället är främjande av lokal elproduktion. 
För att bygga eller använda starkströmsledningar krävs tillstånd, nätkoncession, 
enligt ellagen. Undantag från detta är listade i förordningen om undantag från 
kravet på nätkoncession enligt ellagen, även kallad IKNförordningen. 

I dagsläget är överföring av el producerad genom solcellspaneler från en  byggnad 
till en annan fristående byggnad inte undantaget från koncessionsplikten, bero
ende på hur långt ifrån varandra byggnaderna står och vad det är för typ av bygg
nader.7 En konsekvens av detta, som bland andra fastighetsbolaget Castellum 
har fått erfara, gäller solceller som inte kan placeras på en huvudbyggnads tak, 
till exempel på grund av att taket inte klarar av lastförändringen. Dessa solceller 
hade kunnat placeras på en fristående carport i stället, men på grund av nät
koncessionsplikten krävs i vissa fall koncession för att dra elledningar mellan 
carport och byggnad. 

För att utreda om nätkoncession krävs behöver nätägaren kontaktas. För ett 
bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession kan även en  ansökan 
skickas in till Energimarknadsinspektionen, där långa handläggningstider för
länger projekttiden avsevärt.8 På grund av det tolkningsutrymme som finns i 
IKNförordningen i uttrycket ”närliggande byggnader” behövs ofta just bindande 
besked från Energimarknadsinspektionen för att man ska våga bygga och satsa 
på solcellsanläggningar där elen överförs från en byggnad till en annan, oavsett 
om nätägaren redan har godkänt eller inte. Detta fördröjer och skapar osäkerhet 
i processen, vilket riskerar leda till att företag undviker att installera solceller på 
närliggande byggnader överhuvudtaget. 

I den nyligen presenterade propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät 
finns bland annat en lösning där nätkoncession för linje ska kunna ändras på 
 ansökan av nätföretaget, i stället för ett generellt undantag i IKNförordningen.9

»Ett ytterligare steg 
för att elektrifiera 
 samhället är främjande 
av lokal elproduktion.« 
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Transporter  
och mobilitet

39%
År 2017 stod vägtransporter för 39 procent  

av de totala utsläppen av växthusgaser i 
Stockholms stad.
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År 2017 stod vägtransporter för 39 procent 
av de totala utsläppen av växthusgaser i 
Stockholms stad, vilket innebär 863 000 ton. 
De största utsläppen i staden sker i dag 
från personbilstrafiken, men i takt med att 
befolkningen växer beräknas framför allt 
utsläppen från godstransporter öka.7 Stati
stiken talar sitt tydliga språk om att  krafttag 
måste tas för att Stockholm ska uppnå 
 målet om en fossilfri och klimatpositiv stad 
till 2040.   

Transportsektorn är mitt uppe i en stor förändringsprocess. Flera paradigmskiften 
sker samtidigt när digitaliseringen, klimatomställningen och handeln påverkar 
transporterna. Nya mobilitetstjänster, elektrifiering och ehandel är tre starka 
trender som utmanar såväl regelverk som kollektivtrafik och infrastruktur. Om 
branschen ska kunna springa i samma takt som utvecklingen, är det viktigt att 
politikerna snabbt undanröjer hinder och krokar arm med näringslivet för att lösa 
de utmaningar som uppstår på vägen. 

Laddinfrastruktur med låg  effekt i stadens phus  
försvårar för bildelningstjänster 

STOCKHOLMS stad offentliggjorde i början  av 
2021 den mycket lovvärda  ambitionen att 
halvera stadens koldioxidutsläpp genom 
att elektrifiera trafiken till 2030.11 Elektri
fierad trafik bidrar inte bara till minskade 
koldioxidutsläpp utan även  renare luft, 

minskat buller och – om man  dessutom lyck as effek
tivisera transportflödena – minskad trängsel. 

För att satsningen ska lyckas behöver ladd
infrastrukturen i staden kraftigt byggas ut under de 
 kom mande åren. Volvo Car Mobilitys bildelningstjänst 
M är en av flera aktörer som oroar sig för att en alltför 
låg effekt i delar av den laddinfrastruktur som nu 
byggs av  staden försämrar förutsättningarna  
för bildelning. 

Den vanligaste typen av laddstolpe i stadens 
 park eringshus har en effekt på 3,7 kilowatt (kW), 
vilket ger en total laddtid på 23 timmar för en helt 
elektri fierad Volvo XC40 BEV. Företaget bedömer att 
en så lång laddtid minskar nyttjandegraden av den 
delade bilflottan med 50 procent, vilket påverkar 
såväl lönsam heten i bildelning som affärsmodell och 
kundernas efterfrågan på tjänsten till följd av  minskad 
tillgänglighet och flexibilitet. Följden blir också att 
det blir svårare att reducera antalet bilar på stadens 
gator. Som jämförelse skulle en effekt på 11 kW i 
laddinfrastrukturen ge en laddtid på åtta timmar för 
motsvarande bil, eller fyra timmar om effekten är 22 kW. 

11 https://www.di.se/nyheter/nyelektrifieringspaktskahalverautslap
penistockholm/
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Beskattning av buss och båt i 
 kollektiv trafiken styr inte mot eldrift
ETT VIKTIGT STEG för klimatsmarta resor är att elektrifiera kollektivtrafiken. Tåg, 
tunnelbana och annan spårbunden trafik är idag befriade från koldioxid och 
energiskatt, men inte eldrivna bussar. För sjöfarten gäller att fossila bränslen som 
används för passagerartrafik är undantagna från koldioxid och energiskatt. Detta 
gäller inte el, vilket gör att det i teorin lönar sig att köra fartyg på diesel. 

Elektrifierad trafik bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser, renare luft och 
en lägre bullernivå, oavsett om de går på spår, väg eller vatten. Den ojämlika 
beskatt ningen mellan olika former av kollektiva fordon försvagar incitamenten 
att elektrifiera kollektivtrafik som inte är spårbunden. Att genomföra en likvärdig 
energi beskattning för all eldriven kollektivtrafik som för spårbunden trafik skulle 
sannolikt bidra till att råda bot på problemet.

Regeringen har uttryckt att ett riktat investeringsstöd som elbusspremien, 
vilken subventionerar kostnader för inköp av nyare teknik, är ett mer lämpligt 
styrmedel i detta fall än ett slopande av energiskatten.12 Investeringsstöd som 
 elbusspremien kan vara bra, men som det ser ut idag saknas motsvarande stöd 
till exempel  elektrifierade pendelbåtar. Premien är också en engångsutbetalning, 
som i nuläget endast beräknas finnas kvar fram till 2023.13  

12 https://www.riksdagen.se/sv/
dokumentlagar/dokument/skrift
ligfraga/skattebefriadeelbus
sar_H811237 

13 http://www.energimyndigheten.
se/klimatmiljo/transporter/trans
porteffektivtsamhalle/elbusspremie/

»Att infrastrukturen ägs av olika aktörer med olika 
 intressen, prioriteringar och ekonomiska situationer,  
gör det svårare att elektrifiera trafiken.«

Brist på strategi för utbyggnad av 
 laddningsinfrastruktur för kollektivtrafik 
ETT YTTERLIGARE HINDER för övergången till elektrifierad kollektivtrafik är bristen 
på strategi för utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för väg och  vattenburen 
kollektivtrafik. För att påskynda elektrifieringen av kollektivtrafiken i Region 
Stockholm behövs en lokal strategi som förtydligar visionen och rollfördelningen. 
Är det utföraren, som äger fordonen och som kör trafiken på upphandling, eller 
beställaren, det vill säga regionen, eller kanske kommunen, som äger och ansvarar 
för marken och området där stationerna är placerade och trafiken körs? 

Ett konkret exempel är SL:s pendelbåtslinje 89 mellan Ekerö och Stockholm. Linjen 
börjar vid hållplatsen Tappströms brygga som ägs av Ekerö kommun och slutar 
vid Klara Mälarstrands brygga vid Stadshuset, en plats som ägs av Stockholms 
hamnar. Att infrastrukturen ägs av olika aktörer med olika intressen, prioriteringar 
och ekonomiska situationer, gör det svårare att elektrifiera trafiken. 

Ansvarig leverantör, företaget Blidösundsbolaget som är en del av Transdev, tog 
första steget år 2020 och har hybridiserat en av sina pendelbåtar som  trafikerar 
linjen. Det saknas dock fortfarande en tydlig strategi mellan Ekerö kommun, 
Stockholms hamnar, Trafikförvaltningen och operatören om elektrifieringen av 
linjen och utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen.

Körkortsregler riskerar leda till brist  
på  förare till eldrivna lastbilar
LÄTTA ELLASTBILAR ÄR ett bra sätt att ersätta tyngre godstransporter inom staden 
med ett tystare, mer miljövänligt alternativ som genererar mindre utsläpp av 
växthusgaser. För att framföra lätta lastbilar som väger upp till 3,5 ton krävs enligt 
EU:s körkortsdirektiv enbart Bkörkort. Lätta lastbilar som drivs på el väger upp 
till 4,2 ton på grund av den tyngd som adderas i och med fordonets batteri, vilket 
i Sverige kräver att föraren har ett Ckörkort. 

I EU:s körkortsdirektiv finns ett undantag som medlemsländerna kan välja att 
tillämpa, där eldrivna fordon avsedda för godstransport kan undantas från kravet 
på Ckörkort, om vikten uppgår till högst 4,25 ton och det är batteriet som utgör 
den extra vikten.14 Införande av undantagsregeln i svensk lagstiftning skulle 
 underlätta rekryteringen av chaufförer till lätta ellastbilar och bidra till fler miljö
vänliga,  tystare, transporter.  

Frågan har legat på regeringens bord i flera år och undantaget från 3,5tonsregeln 
har redan införts i flera europeiska länder. I december 2020 fick  Transportstyrelsen 
i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna att tillåta personer med 
Bkörkort att köra tyngre fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel. 
Syftet är att förenkla företags övergång till en elektrifierad fordonsflotta. Utred
ningen ska redovisas så snart som möjligt, dock senast den 15 november 2021.15 
Denna utredning uppmuntras och det finns en stark förhoppning om att en 
förändring i lagstiftningen kommer att ske inom en snar framtid för att påskynda 
omställningen till miljövänligare transporter.  

14 Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2018/465

15 https://www.regeringen.se/
pressmeddelanden/2020/12/
uppdragforsnabbareomstall
ningavfordonsflottan/
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Kortsiktiga drivmedels regler  
gör investeringar i fossilfria  fordon mer riskfyllda

VÄGTRAFIKEN STÅR IDAG för en stor 
del av utsläppen av växthusgaser 
och mycket behöver göras för att 
ställa om fordonsflottan i staden. 
Det finns en stark vilja hos taxi
bolag och andra transportföretag 
att ställa om, men vilka drivmedel 
som gynnas genom regleringar, 
incitament och premier förändras 
ibland på ett svårförutsägbart och 
kortsiktigt sätt. För att företag ska 
våga investera i fordon med ett 
visst fossilfritt drivmedel krävs en 
långsiktig satsning från politiken 
med långvariga stöd och gynn
samma incitament. 

Taxi Stockholm har som en del 
i sin gröna omställning gjort tre 
olika investeringar i fordon drivna 
med biogas, etanol respektive el. 
Bolaget har möjlighet att ställa om 
upp till 500 bilar i sin fordonsflotta 
per år, men för att våga satsa på 
fordon som drivs med  specifika 
miljövänliga drivmedel krävs mer 
långsiktiga och transparenta 
 beslut från politiken. 

Regler och incitament för taxi
bolagens fordonsflottor är viktiga 
eftersom taxibolagen är stora 
beställare inom fordonsindustrin. 

Taxibolagen kan visa vägen för 
både privata och offentliga aktörer 
genom att föra ut ny teknik på våra 
gator. Samma sak gäller tjänste
bilar, som utgör en stor andel av de 
fordon som säljs vidare på andra
handsmarknaden och på så sätt 
gör miljöfordon mer tillgängliga 
och prisvänliga för allmänheten. 

»"För att företag ska våga investera i fordon med  
ett visst fossilfritt drivmedel krävs en långsiktig  
satsning från politiken med långvariga stöd och  
gynn samma incitament."« 

Smidiga ehandelsleveranser fördröjs  
på grund av långsamma markanvisningar 

MED EN ÖKANDE ehandel ökar också 
behovet av transporter. Smidiga 
så kallade ”last mile”lösningar 
för sista delen av en leverans är 
viktiga, såväl för mottagaren som 
för miljön. Staden behöver anpas
sas efter denna nya verklighet så 
att leveranserna kan ske effektivt 
utan att skapa mer trafik på vägarna 
och därmed onödiga utsläpp av 
växthusgaser och andra förore
ningar. 

Leverans med cykel eller  elfordon 
till dörren är en lösning som 
många bud och transportföretag 

erbjuder idag. Ett kompletterande 
alternativ är paketboxar som pla
ceras ut i staden för överlämning 
av paket, något som underlättar 
samordning av transport av flera 
leveranser till samma område. I 
arbetet med denna rapport  vittnar 
dock berörda företag om att pro
cessen för markanvisning för nya 
paketboxar idag är för  långsam för 
att kunna tillgodose den mycket 
snabbt ökande efterfrågan på 
 smidig paketuthämtning som följer 
med ehandelsboomen. Det gör 
att etableringen av sådana fördröjs.
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Sjöfartens avgifter och  skatter  
ger svaga inci tament för bränslebyte

FÖR ATT MINSKA vägtrafiken finns en ambition att föra 
över en stor del av frakt och transporter i Stockholm 
till vattnet. För att detta ska vara ett miljövänligt 
alternativ krävs att de fartyg som används drivs med 
fossilfria bränslen alternativt el. För att transport
företagen och leverantörerna ska våga satsa på 
dessa, i dag dyrare, alternativ krävs incitament och 
stöd för en omställning.

Sedan 2018 består Sjöfartsverkets farledsavgift 
av fyra olika avgifter: passageraravgift, godsavgift, 
beredskapsavgift och anlöpsavgift. Miljörabatt ges 
endast för anlöpsavgiften, medan passagerar och 
godsavgifternas storlek avgörs av mängden  resenärer 
och gods. Ju fler passagerare och ju mer gods, desto 
högre avgift. Detta innebär att det, åtminstone i 
teorin, minskar incitamenten att utnyttja fartygens 
kapacitet till max. 

Ytterligare en faktor som försvagar incitamenten för 
en grön omställning inom sjöfarten är att allt bränsle 
som används för kommersiell passagerartrafik inom 
sjöfarten är undantagna från koldioxid och energi
skatt. De skattemässiga incitamenten är därmed 
svaga för rederier att övergå till grönare bränslen som 
natur och biogas eller eldrift. 

»De skattemässiga incitamenten är svaga för rederier 
att övergå till grönare bränslen som natur och biogas 
eller eldrift.«
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Intervju: Eleonora Hansi,  informationsdirektör, Viking Line

Vi bad Eleonora Hansi,  informationsdirektör på  
Viking Line, dela med sig av deras förutsättningar  
för grön omställning:

Hur arbetar ni för att minska era fartygs  
miljö- och klimatpåverkan?  

Vi på Viking Line har arbetat kontinuerligt  sedan 
1980talet för att minska vår miljöpåverkan. Grund
bulten i det arbetet är att utveckla miljöteknik i 
framkant för att minska energiförbrukning och 
 utsläpp, men också att få ner plastförbrukning, 
matsvinn och andra delar kopplade till rese
närernas konsumtion ombord. 

Redan för 40 år sedan slutade Viking Line att 
 använda miljöfarliga båtbottenfärger, inledde åter
vinning av avfall och påbörjade anslutning till landel 
för fartyg som står en längre tid i hamn.  Sedan 
dess har vi bland annat byggt världens första 
naturgasdrivna fartyg i sin storleksordning, blivit 
pionjärer inom miljöteknik för energiåter vinning 
(värme återvinns till elektricitet ombord) och 
 börjat omvandla matsvinn från våra restauranger 
till koldioxidneutral biogas som kan användas  
som drivmedel. 

År 2022 lanseras vårt nyaste fartyg – Viking Glory. 
Det kommer att bli ett av världens klimatsmartaste 
fartyg och är 10 procent energieffektivare än sin 
prisbelönta föregångare Viking Grace.

Finns tillräckliga incitament på plats för  
sjöfartens omställning?  

Nej, vi anser inte att nuvarande regelverk premi
erar omställning. I nuläget tar Sjöfartsverket ut 
högst avgifter för vårt mest klimatsmarta fartyg 
Viking Grace, avgifter som dessutom ständigt höjs.

Om ni fick önska – hur skulle regelverket kunna 
utformas för att snabba på den gröna omställningen 
i er bransch? 

Inom sjöfarten utvecklar rederierna själva sina 
 fartyg, till skillnad från exempelvis flyget. Därmed 
borde regelverket ge rederierna tydliga ekonomiska 
incitament att fortsätta satsa på miljöinnovationer 
och ny klimatsmart teknik, samt utgå från grund
premissen att ett fartyg fyllt med många resenärer 
och mycket frakt och last alltid är bättre för miljön 
än ett fartyg som går halvtomt.

»I nuläget tar Sjöfartsverket ut högst avgifter för vårt 
mest klimatsmarta fartyg Viking Grace, avgifter som 
dessutom ständigt höjs.«

Hinder hotar hållbar huvudstad 3332Stockholms Handelskammare



Avgifter och högre skatter   
riskerar hindra mobilitetsutvecklingen

STOCKHOLMS STAD ÄR en av flera 
svenska kommuner som har eller 
har haft planer på att införa en 
årlig avgift för varje  uthyrningsbar 
elsparkcykel som ställs ut på 
stadens gator. Kommunala avgifter 
försvårar överlevnaden för mikro
mobilitetsföretagen, samtidigt som 

»Trots att mikromobilitetsföretagen erbjuder en  
tjänst inom ramen för delningsekonomin och mobilitet 
beskattas dessa företag högre än kollektivtrafik och taxi.« 

legaliteten för dem kan ifrågasättas 
när kommuner inte bedöms ha rätt 
att ta ut avgift för dessa fordon 
enligt ordningslagen.

Trots att  mikromobilitetsföretagen 
erbjuder en tjänst inom ramen för 
delningsekonomin och  mobilitet 

beskattas dessa  företag högre än 
kollektivtrafik och taxi. Procent
satsen för moms för mikro
mobilitets tjänster är 25 procent, 
medan momsen för  kollektivtrafiks 
och taxiföretag ligger på 6 procent. 

Noggrant avvägda ptal kan skapa nyttor 
för byggande,  boende och trafik

BILENS VARA ELLER icke vara i staden är ett ständigt debattämne. Stockholms stad 
skriver i sitt nu gällande miljöprogram att minskad biltrafik är ett medel för att 
minska utsläppen. Ett sätt att styra trafikmängden i staden är via ptalet. Det 
påverkar också byggandet i staden. 

Ptalet beskriver hur många bilparkeringsplatser som måste anläggas när det 
byggs nya bostäder. Parkeringsplatser kan vara en utmaning, särskilt i täta miljöer 
där marken är värdefull. Lösningen blir ofta underjordiska garage. En pplats i en 
sådan anläggning kan kosta runt en halv miljon kronor att bygga, i vissa fall mer, 
och orsakar en ökad resursåtgång under byggfasen. De fördyrar också bostads
byggandet. 

Kostnaden läggs ofta på lägenhetshyran och delas därmed av alla boende, oavsett 
om de är bilägare, även i tätbebyggda lägen där delningslösningar tillsammans 
med kollektivtrafik skulle kunna utgöra ett alternativ till egen bil. Samtidigt är 
tillgång till egen parkeringsplats och bil viktig för vissa grupper – sannolikt även 
på sikt. Det gäller särskilt de som nyttjar tjänstebil i sitt arbete. 

Under de senaste åren har ptalet blivit mer flexibelt. I många kommuner är det 
möjligt att till del i stället erbjuda mobilitetstjänster, som bil eller cykelpool, till de 
boende. Detta gäller även Stockholms stad, som väger in närhet till kollektivtrafik 
när ptalet bestäms. Men ptalet används fortfarande som ett skarpt krav och 
flera bostadsbyggare vittnar i arbetet med denna rapport om att förhandlingarna 
kan vara hårda när staden vill vidmakthålla ett relativt högt ptal. 

En statlig utredning har nyligen föreslagit att den privatägda bilens särställning i 
lagstiftningen ersätts med likvärdig tillgänglighet till olika mobilitets och transport
lösningar.16 Det återstår att se om detta blir verklighet, men en möjlighet till 
noggrann balans mellan villkoren för bilens nyttjande av det gemensamma gatu
rummet, fördyring och resursåtgång vid byggande av bostäder med tillhörande 
pplatser och vissa människors verkliga behov av egen bil borde kunna leda till 
en bättre stad för alla.

16 SOU 2021:23 Stärkt planering för 
en hållbar utveckling
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Bygg och fastighetsbranschen står  

i dag för cirka 21 procent av koldioxid
utsläppen i Sverige.
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Bygg och fastighetsbranschen står i dag 
för cirka 21 procent av  koldioxidutsläppen 
i Sverige.17 En stor del av lösningen för 
en lyckad klimatomställning ligger därför 
i att göra branschen mer hållbar. Med en 
 ökande befolkning i huvudstaden  kommer 
vi att fortsätta behöva bygga. Men  grunden 
för hur och var bestämmer staden. Bygg 
och fastighetsbranscherna befinner sig i 
snabb utveckling när det kommer till de
sign,  material, massor och  ombyggnation. 
 Nästan oavsett vem man frågar så blir 
 ledordet cirkularitet.

Viljan finns hos både staden och byggaktörerna, men vår sammanställning visar 
att det offentligas fokus ofta hamnar på den mycket lilla del av fastighetsbeståndet 
som är nybyggnation. På samma sätt styr energikrav och detaljplaner gärna mot 
rivningar framför ombyggnation. För att främja miljö och klimatinnovationer inom 
stadsutvecklingsområdet krävs att vi inte bara tar bort hinder, utan också fokuserar 
ytterligare på åtgärder som främjar omställning och minskar klimatbelastningen i 
det befintliga fastighetsbeståndet.

Detaljplaner kan hindra hållbar ombyggnad  
av gamla fastigheter

DET finns en stor vilja att bygga och utveckla staden på ett hållbart 
sätt. Tyvärr kan det vara så att detaljplanerna ibland inte är anpassade 
efter att nå hållbarhetsmål, utan i stället visar det sig att de kan verka 
i rakt motsatt riktning. 

I ett exempel skulle en industrifastighet i Stockholms innerstad byggas 
om till hotell. Vid ombyggnationen, som också hade ambitionen att tillvarata 
fastighetens kulturmiljövärden, skulle tre våningsplan tillkomma. Tanken var att 
bygga stommen till dessa nya våningsplan i trä, vilket skulle sänka klimatavtrycket 
avsevärt under byggnadsfasen.

Eftersom trästomme kräver ett högre bjälklag, det vill säga att golvet/taket mellan 
våningarna tar mer plats, skulle de tre våningarna överskrida rådande detaljplans 
höjdrestriktioner. Att genomföra en ny detaljplaneprocess tar ofta flera år och 
är dessutom både kostsamt och riskabelt. Därför avstod fastighetsaktören 
från  planerna på att bygga i trä och valde i stället stål och betong.  Stockholms 
stad har på politisk nivå uttryckt en vilja att bygga mer i trä, men i detta fall 
 motverkades denna vilja av att detaljplaneinstrumentet inte tog hänsyn till eko
logisk hållbarhet eller visade sig vara särskilt flexibelt.

Konvertering av byggnader  försvåras  
av detaljplaner
I VISSA FALL behöver vi egentligen inte bygga nytt, utan bara ändra innehållet i en 
befintlig byggnad. Det kan vara en byggnad som redan finns på plats men där 
innehållet, det vill säga dess inneboende verksamheter, inte motsvarar vad som 
efterfrågas eller behövs i området.

Staden skriver in i detaljplaner och bygglov vad ett område eller en fastighet ska 
få användas till. Att ändra i dessa bestämmelser tar lång tid och det saknas idag 
flexibilitet för vad en fastighet får användas till under tiden som ett ärende eller 
utredning pågår. En fastighet som också hade kunnat husera olika  verksamheter 
under olika tider på dygnet hindras även av detta på grund av kommunens 
 bestämmelser. Detta gör det svårt och tidsödande att ändra användningsområde 
för en befintlig fastighet, vilket riskerar att leda till att byggnader rivs i stället för 
att byggas om för att anpassas till nya behov. 

17 https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbartbyggandeochforvaltning/miljoindikatoreraktuellstatus/
vaxthusgaser/
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Gestaltningskrav riskerar  
driva på materialanvändning

I PLAN- OCH bygglagens (PBL) portalparagrafer betonas 
vikten av hållbarhet. Där står bland annat att läsa att 
 planeringen ska främja ”en god och långsiktigt håll
bar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer".18

Trots detta vittnar flera fastighetsaktörer i arbetet 
med denna rapport om gestaltningskrav i  detaljplaner 
och bygglov som tar liten hänsyn till materialens 
klimatfot avtryck, miljöprestanda och volymer utan i 
stället utgår mer ensidigt från krav på visuellt  intryck. 
Detta fokus kan exempel vis resultera i en ökad 
materialanvändning, kanske dessutom med mindre 
hållbara material, när det gäller utformningen av 
fasader. Därtill riskerar  byggkostnaderna att öka med 
material användningen. 

Stockholms stad, som har ambitiösa styrdokument 
och mål inom miljöområdet, skulle kunna  utveckla 
processer för att i högre grad väga in miljö och 
klimatmässiga faktorer vid  utformandet av gestaltnings
krav. På det sättet skulle vi kunna få en inte bara 
visuellt tilltalande stad, utan  också en som i ännu 
högre grad består av hållbara byggnader. 

»Stockholms stad, som har ambitiösa styrdokument och mål inom miljö
området, skulle kunna utveckla  processer för att i högre grad väga in 
 miljö och klimatmässiga faktorer vid utformandet av gestaltningskrav.«
18 Plan och bygglag (2010:900), 1 kap. 1§
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Intervju: Maria Sandell,  hållbarhetschef, JM

Vi frågade Maria Sandell, hållbarhetschef på byggföre-
taget JM, om vad hon anser att detaljplaneprocessen 
spelar för roll för byggsektorns gröna omställning: 

Detaljplanearbetet är bara ett av flera olika redskap 
för att stimulera det goda, tidståliga och hållbara 
samhällsbyggandet. Bra och trygga samband och 
stråk, en välavvägd mix av verksamheter, effektiv 
utformning av infrastruktur, närhet till rekreation 
och service är bara något av det som krävs för 
att uppnå tidståligt, miljömässigt och kvalitativt 
stadsbyggande. 

Vissa utmaningar, som klimatbelastningen, kan 
bara till del lösas inom ramen för en specifik 
detaljplan. Önskemål kan då komma om att styra 
produktion och tekniska lösningar, till exempel 
genom att ange viss byggteknik och  stommaterial. 
Ur hållbarhetshänseende är det mer effektivt att 
anlägga ett mer systemiskt perspektiv. Det är i 
stället ofta kommunövergripande åtgärder som 
behöver komma till stånd. Och de måste ju, sett 
till klimatpåverkan, utföras oavsett om kommunen 
detaljplanelägger eller ej. 

Sett till den gröna nyttan i det enskilda projektet 
kan det vara bättre att detaljplanen i stället säker
ställer ett rationellt och resurseffektivt byggande, 
vilket kan vara få materialbyten, bra trapphusmått 
och husstorlekar. Det hållbaraste materialet är det 
som inte behövs och utformningen spelar stor roll 
för hur mycket material som går åt till en bostad. 
Idag skiljer det till exempel väldigt mycket åt 
 mellan olika projekt.

Upplever ni att kommuner i detaljplaneprocessen tar 
hänsyn till cirkularitet och resursåtgång i byggfasen? 

Vår erfarenhet är att de gör det ibland och till viss 
del, men att utveckla och bygga hus är komplext 
och många gånger upplever vi att det saknas 
kunskap om vad vissa åtgärder eller detaljkrav får 
för konsekvenser för det övergripande resultatet ur 
ett hållbarhetsperspektiv.   

 

Om ni fick önska, hur kunde den här processen 
utformas för att ta större hänsyn till cirkularitet och 
resursåtgång och därmed främja en grön omställning 
i er bransch? 

Vi skulle vilja lyfta tre saker i sammanhanget:  

För det första skulle vi gärna se en nordisk bygg
standard. Att varje kommun i Sverige kan ställa 
egna krav när det gäller byggstandard skapar en 
fragmenterad marknad som inte till fullo kan dra 
nytta av storskaliga och innovativa lösningar. Det 
fördyrar också byggandet. En nordisk byggstandard 
med fokus på miljö och klimatmässig hållbarhet 
skulle sätta helt nya ramar för vår branschs möjlig
het att bidra till omställningen.

 
För det andra skulle vi vilja uppmana kommuner att 
i högre grad börja mäta och följa upp de miljö och 
klimatkrav de ställer. Här upplever vi ibland att det 
brister idag, vilket gör att kraven inte får  genomslag 
i praktiken och att aktörer som är seriösa i sitt 
 hållbarhetsarbete riskerar att sorteras bort på 
felaktiga grunder.   

 
För det tredje vill vi gärna se en nära och öppen 
dialog mellan kommuner, myndigheter och med vår 
bransch för att skapa ännu bättre förutsättningar 
för cirkularitet redan i tidiga skeden i processen. 
Det handlar till exempel om att utformningen av 
upphandlingar på det sättet i högre grad skulle 
kunna styra mot hållbarhet, eller att detaljplaner 
utformas på ett sätt som gynnar grön omställning. »Detaljplanearbetet är bara ett av flera  

olika redskap för att stimulera det goda,  
tidståliga och hållbara samhällsbyggandet.«
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Svårt att återanvända  byggmassor
EN AVGÖRANDE PUSSELBIT för att uppnå en hållbar bygg
bransch är att bygga cirkulärt genom att i högre grad 
återanvända massor och material. Varje år  genereras 
omkring nio miljoner ton ickefarligt avfall från bygg
branschen, vilket motsvarar ungefär en tredjedel 
av Sveriges hela avfallsmängd under ett år. Av det 
materialet hade tusentals ton kunnat återanvändas 
till nya byggnader. På grund av att fullt brukbart bygg 
och rivningsavfall inte återanvänds beräknas cirka 19 
miljarder kronor per år försvinna ur svensk ekonomi i 
rent materialvärde.19 

Kunskap och vilja att återanvända massor och mate
rial finns hos byggaktörerna. Återbruk av massor kan 
spara resurser i form av bergmaterial, natursand och 

19 https://ichb.se/innehall/artiklar/aterbrukavbyggmaterialkomplexfra
gamedmangaaktorer/

20 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/oseriosaakto
rerstoppasinteavokadadministration/

21 https://www.regeringen.se/remisser/2021/01/remissavpromemo
riaordningochredapaavfallet/

Lång handläggning och  processer  
kan fördröja miljö investeringar i byggnader
RENOVERINGSSKULDEN AV BOSTÄDER är stor i hela Sverige. 
Den stora del av bostadsbeståndet som byggdes 
under miljonprogramsåren på 60 och 70talet har 
nu till stor del nått sin tekniska livslängd och behöver 
renoveras.

När miljonprogrammets bostäder renoveras finns 
stora miljövinster att göra. I Stockholms stads  projekt 
Hållbara Järva, som slutredovisades för några år 
 sedan, kunde man till exempel visa på en halvering 
av energiförbrukningen av värme i lägenheterna  
efter ombyggnationen.23 

För att sätta i gång en renovering av ett hyreshus 
 behöver fastighetsägaren ett medgivande från samt
liga boende. Om detta medgivande inte inkommer från 
alla, så är det hyresnämnden som avgör om  åtgärderna 

grus, och samtidigt bidra till både minskade transport
behov och koldioxidutsläpp. Dock förhindras bygg
branschen av att massor som lätt skulle ha kunnat 
komma till användning, klassas som avfall. Detta 
leder till att stora mängder läggs på deponi helt i 
onödan20. Dessutom gör tillsynsmyndigheter olika 
bedömningar runt om i Sverige, vilket skapar såväl 
osäkerhet som dåliga förutsättningar för storskaliga 
cirkulära affärsmodeller hos företagen.

I skrivande stund pågår ett arbete som syftar till vissa 
lättnader för hanteringen av massor21, men förslaget 
har redan kritiserats för att i stället skapa en stor 
administrativ börda22. 

får vidtas. Innan fastighetsägaren vänder sig till 
hyresnämnden så måste det gå två månader. Därefter 
handläggs frågan och beslut tas. Dessvärre har hyres
nämnden i Stockholm under en rad år fått kraftigt 
ökade handläggningstider. Det har gått så långt att 
Justitieombudsmannen kritiserat hyresnämnden.24 

En hyresvärd uppger i arbetet med denna rapport 
att handläggningstiderna i hyresnämnden under de 
 senaste åren ökat från 6 månader till uppåt 3 år, vilket 
fördröjer miljöinvesteringarna i det egna beståndet. 
Fastighetsägaren får inte påbörja ombyggnationen 
innan hyresnämnden tagit beslut. De långa handlägg
ningstiderna skapar därmed rättsosäkerhet, för dyringar 
och bromsar fastighetsägarnas hållbarhetsarbete. 

22 https://www.sll.se/globalassets/5.politik/politiskaorgan/trafiknamn
den/2021/39mars2021/12.yttrandeoverremissavseendepromemo
riafranmiljodepartementetomordningochredapaavfallet.pdf

23 https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1834166 

24 https://www.dn.se/sthlm/hyresnamndenfarjokritikforlangavantetider/
25 Regeringens proposition 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader

»På grund av att fullt brukbart bygg och rivningsavfall 
inte återanvänds beräknas cirka 19 miljarder kronor per 
år försvinna ur svensk ekonomi i rent materialvärde.«

Klimatsmarta byggmaterial  
ges osäkra förutsättningar
MOT BAKGRUND AV bygg och fastighetsbranschens 
relativt höga andel av Sveriges koldioxidutsläpp har 
det kommit ett förslag på en lag om klimatdeklaration 
för nya byggnader som planeras träda i kraft den 1 
januari 2022.25 Syftet med den nya lagstiftningen är 
att minska klimatpåverkan från byggskedet. Därför 
 kommer krav att ställas på redovisning av koldioxid
utsläpp under hela byggprocessen, från det att 
bygget påbörjas till dess att det avslutas. Klimat
deklarationen innefattar råvaror, tillverkning av bygg
produkter, arbete på byggarbetsplatsen, transporter, 
byggnadens klimatskärm, bärande konstruktions
delar och innerväggar. 

Klimatdeklarationen är ett välkommet initiativ för en 
klimatsmartare byggbransch, men i vissa fall riskerar 
den att skapa oklarheter som kan slå fel. Det gäller till 
exempel klassningen av byggnadsintegrerade solceller 
(BIPV), som företaget Soltech Energy är en av flera 
tillverkare av. I klimatdeklarationen ska till exempel 
klimatpåverkan från byggnadens ytterväggar och tak 
räknas in, medan sådant som installationer inte ska 
ingå. Exakt var byggnadsintegrerade solceller, där 
solceller alltså utgör själva fasad eller takmaterialet, 
hamnar i klassificeringen är ännu inte avgjort. 

Blir det så att byggnadsintegrerade solceller klassas 
som ytterväggar och tak, i stället för installationer, 
riskerar det i sin tur att ge ett sämre klimatvärde för 
fastigheten eftersom klimatdeklarationen endast tar 
hänsyn till klimatpåverkan under tillverkningsfasen, 
inte under användningsfasen. Hade klimatdeklara
tionen i stället tagit hänsyn till hela livscykeln hade 
det sett annorlunda ut, eftersom det är just under 
användningsfasen som de klimat och miljömässiga 
fördelarna med BIPV visar sig. Detta sammantaget 
riskerar att hämma byggandet med BIPV. 

Kommunala särkrav minskar 
effektiviteten i byggsektorns 
hållbarhetsarbete

OLIKA KOMMUNER STÄLLER olika krav vid nybyggnation, 
särskilt på miljöområdet. Stockholms stad ställer 
bland annat särskilda krav på energieffektivitet i 
byggnader, krav som går utöver de nationella kraven 
för nya byggnader.

Byggbranschen motsätter sig inte höga miljökrav, 
men däremot blir hållbarhetsarbetet mindre  effektivt 
när olika kommuner ställer olika krav inom exempel
vis energiområdet. Eftersom byggaktörerna arbetar 
nationellt med sin produktutveckling, blir det  lättare 
att bygga upp ett enhetligt hållbarhetsarbete om 
samma regler gäller i hela landet. Sverige är en 
 relativt liten marknad som det är, och om den delas 
upp ytterligare med olika regler i olika kommuner 
 fördyrar det också byggandet och gör byggproces
serna  mindre effektiva. 

»Sverige är en relativt liten marknad som det är,  
och om den delas upp ytterligare med olika regler i 
olika kommuner fördyrar det också byggandet och 
gör byggprocesserna mindre effektiva.« 
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»På sikt kan bristen på upp följning skada efter levnaden  
av kraven och därmed miljö arbetet och incitamenten  
till  innovationer.«

Miljökrav spelar mindre roll 
om de inte följs upp
SOM NÄMNTS OVAN ställer Stockholms stad och 
 några andra kommuner särskilda krav på exempel
vis  energieffektiva byggnader. När det ställs denna 
typ av krav, som inte sällan är kostsamma för bygg
aktören, är det viktigt att kraven också följs upp efter 
att de upphandlats.

När uppföljningen brister, vilket byggbranschen erfar, 
kan det finnas en risk att aktörer som inte ansträngt 
sig för att på ett seriöst och kvalitetssäkrat sätt uppnå 
kraven klarar sig undan. Samtidigt drabbas de som 
levererat enligt krav av högre produktionskostnader. 
På sikt kan bristen på uppföljning skada efterlevnaden 
av kraven och därmed miljöarbetet och incitamenten 
till innovationer.

Det saknas skatteincitament 
för  energieffektivisering av 
byggnader 

IDAG FINNS FUNGERANDE skattereduktioner och inves
teringsstöd för nyinvestering i diverse gröna tekno
logier, som solceller och laddningsinfrastruktur för 
eldrivna bilar, men motsvarande saknas för energi
effektivisering av befintliga byggnader. Det gör att 
den fulla potentialen för energieffektivisering av det 
befintliga byggnadsbeståndet blir svårare att realisera. 
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Intervju: Charlie Timmermann, vd, Schneider Electric Sverige 

Vi bad Charlie Timmermann, vd för Schneider Electric 
Sverige, dela med sig av sina insikter om betydelsen 
av energieffektivisering. 

Mycket av klimat- och miljöregleringen handlar  
om energikrav på nya byggnader. Men hur ser poten-
tialen för energieffektivisering i det befintliga bygg-
nadsbeståndet ut? 

Enligt undersökningar gjorda av EU står byggnader 
för ungefär 40 procent av energianvändningen 
inom unionen, vilket motsvarar 36 procent av 
koldioxidutsläppen. Energimyndigheten i Sverige 
satte redan 2019 klimatmål där vi bland annat ska 
eftersträva 63 procent lägre koldioxidutsläpp fram 
till 2030 jämfört med 1990 samt att  användningen 
av energi ska ha blivit 50 procent mer effektiv 
jämfört med 2005. 

World Green Building Council säger att alla världens 
byggnader behöver vara klimatneutrala till 2050 
om vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen 
under 1,5 grader. Just nu menar de att mindre än 
en procent av den befintliga byggnadsstocken 
möter dessa krav. Jag kan inte nog betona vikten 
av att vi fokuserar på de delar av det befintliga 
byggnadsbeståndet som inte möter kraven, även 
om vi i Sverige ligger bättre till då höga energi
priser och kallare klimat fått oss att agera tidigare 
än på andra håll.

Vad betyder ökad uppkoppling och smarta bygg-
nader för energieffektiviseringspotentialen? 

Digitalisering av fastigheters system erbjuder 
möjligheter att dra nytta av data och  samverkan 
mellan system för att driva både affärsvärde, 
kundnytta och ökad energieffektivitet. Exempelvis 
kan uppkopplade system för fastighetsautomation 
sänka kostnaderna för energianvändning, minska 
energianvändningen, öka användarupplevelsen 
och komforten samt bidra till att uppfylla företagets 
hållbarhetsmål samt öka fastighetsvärdet.

Finns det något som borde göras för att öka incita-
menten för energieffektivisering i det befintliga 
fastighetsbeståndet? 

Självklart kan regelverk och incitament i form av 
bidrag vara en stor fördel och ofta behövas. Jag 
ser exempelvis ett behov av struktur, kanske även 
incitament, för att uppnå en högre grad av sam
verkan mellan aktörer längs hela livscykelkedjan 
(beställare – arkitekter – byggare – installatörer – 
leverantörer – slutanvändare). Jag anser att detta 
kräver en högre grad av statlig samordning och 
initiativ jämfört med hur det är idag. Det finns idag 
bra lösningar på marknaden, men de används inte  
i så hög utsträckning som de borde.

Jag vill även betona vikten att ta hållbarhetsfrågan 
på allvar och lyfta in den i verksamheters strategi 
och att se fördelarna med det – det ska ses som 
en viktig konkurrensfördel för långsiktig  överlevnad.

»Jag vill även betona vikten att ta hållbarhetsfrågan 
på allvar och lyfta in den i verksamheters strategi och 
att se fördelarna med det – det ska ses som en viktig 
konkurrensfördel för långsiktig överlevnad.«
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»Eftersom exploateringar ofta  
sträcker sig över lång tid, finns risk  
för att den upphandlade logistik 
lösningen blir omodern om den  
inte justeras.«

Krav på upphandlad  logistik 
och avfallslösning kan  sänka 
miljökrav

STADENS KLIMATPOLITIK 
INOM fastighetsområdet 
har ett fokus på nybygg
nation, där staden har 
stor rådighet och kan 
ställa krav. Därför ställs 
en rad krav på  byggherrar 
i det så kallade mark
anvisningsskedet, när 
staden skriver avtal med 
den som köper marken 
eller får tomträtt.

För att samordna bygg
logistik och avfalls
hantering i exploaterings
områden där flera aktörer 
är verksamma samtidigt, 
kan staden ställa  kravet 
att alla aktörer ska 
 använda samma  lösning. 
Bakom detta finns också 
en miljöaspekt – sam
ordningen minskar 
transportrörelserna och 
det finns möjlighet att 
exempelvis använda 
elfordon inom området 
efter omlastning.

Eftersom denna typ 
av exploateringar ofta 
sträcker sig över lång tid, 
finns en risk för att den 
upphandlade lösningen 
blir omodern om den inte 
justeras. I ett fall hände 
just detta; staden krävde 
att en aktör skulle an
vända den samordnade 
lösningen, men aktören 
hade högre ambitioner 
och konsta terade att 
stadens lösning inte 
motsvarade de egna 
 hållbarhetskraven.

Exempelvis kunde inte 
avfallsstatistik levereras 
på önskvärt vis och det 
gick inte att plocka ut 
data för transporterna 
såsom sträcka,  bränsle 
eller fordonstyp. De 
upphandlade  lösningarna 
hade förmodligen ett 
stort hållbarhetsfokus 
när de handlades upp, 
men eftersom det gått 
så många år så hade de 
hunnit bli förlegade.
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4
Avfall och  
återvinning

23mdr

För att hela landets befolkning ska ha  
tillgång till rent vatten dygnet runt, visar 
 beräkningar att det krävs investeringar  

på 23 miljarder kronor per år.
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Sveriges avloppssystem är i stort behov av 
renovering. För att hela landets befolkning 
ska ha tillgång till rent vatten dygnet runt 
visar beräkningar att det krävs investeringar 
på 23 miljarder kronor per år, vilket är sju 
miljarder mer än vad som investeras i nu
läget.26 Renoveringar är nödvändiga, men 
för att skapa ett hållbart avloppssystem 
behövs också satsningar på innovationer 
som avlastar rören, minskar antalet onödiga 
transporter och underlättar vattenrenings
processen. 

Hand i hand med vatten och avloppsfrågorna går avfallsfrågan. Sedan 1975 har 
andelen material som återvinns ökat från 6 till 35 procent. Detta är en mycket 
 positiv utveckling, men siffrorna visar samtidigt på att ännu mer material kan åter
vinnas. Sedan 1975 har även mängden hushållsavfall ökat, från 2,6 miljoner ton till 
strax över 4,8 miljoner ton år 2019.27 För att klara klimatomställningen måste vi bli 
bättre på att ta vara på de resurser vi har, både genom återvinning och återbruk. 

I Stockholm finns 200 mil vattenledningar och stadens avfallsbolag behandlar 
årligen uppåt ett halvt ton avfall per invånare.28 Det innebär att vatten och avfall 
utgör stora affärsmöjligheter och därmed potentiellt kan leda till viktiga genom
brott för svensk cleantechindustri. 

26 Sverige behöver renoveras, Rapport från WSP, 2020, s. 16

27 https://www.sopor.nu/faktaomsopor/statistik/sverigeaatervinneralltmer/

28 https://www.sopor.nu/faktaomsopor/statistik/

Risk för kommunalisering hämmar  
utveckling inom återvinningsindustrin

SEDAN 1994 har Sverige ett världsunikt producentansvarssystem med 
återvinningsbara förpackningar av wellpapp/papper, plast, glas och 
metall och returpapper som samlas in, säljs och återvinns på en fri 
marknad. Trots att det idag finns ett etablerat system tillkännagav 
regeringen tidigare i år att man skulle utreda om förpacknings
insamling i stället ska skötas av kommunen.29  

Sedan producentansvaret infördes har leverantörer av återvinnings och avfalls
hanteringstjänster utvecklat nära samarbeten med fastighetsägare kring käll
sortering och även investerat i byggande av anläggningar för hantering av papper 
och förpackningar. Vid en kommunalisering med offentlig upphandling riskerar 
flera väletablerade aktörer att förlora en stor del av sin verksamhet, och de system 
och anläggningar som har byggts upp kan behöva läggas ned eller göras om. 
Detta innebär en rad osäkerhetsfaktorer för branschen, som riskerar att hämma 
miljöinvesteringar och utvecklandet av miljöinnovationer.

Avfallslagstiftning kan motverka  
cirkulära flöden av textilier
ÖVER 7,5 KG textilier per person och år hamnar i restavfallet och skickas direkt till 
förbränning.30 Det innebär att en alltför stor del av våra kläder varken kan åter
användas eller materialåtervinnas. 

I ett försök att råda bot på problemet har vissa klädföretag startat egna kläd
insamlingar i butikerna. Eftersom klädföretagen samlar in kläder och textil som får 
vara i vilket skick som helst när de lämnas in, ska dessa material enligt gällande 
lagstiftning klassas som avfall och inte som en resurs. I och med att avfallet inte 
nödvändigtvis har uppkommit i den aktuella verksamheten kan det dessutom 
klassas som hushållsavfall, vilket kommunen har monopol på att samla in.31 

Syftet med klädföretagens insamling är att de insamlade kläderna ska åter
användas alternativt materialåtervinnas. Att butikerna samlar in kläder innebär ett 
enkelt sätt för konsumenten att lämna sina kläder vidare, i stället för att slänga 
dem bland restavfallet. Avfallsklassningen riskerar att sätta stopp för detta cirku
lära flöde. 

I en utredning som presenterades av Miljödepartementet i december 2020 
 föreslås producentansvar för textilier, vilket förvisso innebär en avgift för textil
industrin men också att insamling i egen regi blir lagligt32. Införande av producent
ansvar för textilier skulle därför kunna vara ett sätt att ta bort de hinder som finns 
för den utveckling som redan har börjat ske. 

29 https://www.regeringen.se/
artiklar/2021/02/reglerompro
ducentansvarforforpackning
arsesover/

30 https://www.naturvardsverket.se/
Miljoarbeteisamhallet/Miljoarbe
teiSverige/Uppdelatefteromra
de/Avfall/Textilavfall/

31 https://www.naturvardsverket.se/
Stodimiljoarbetet/Vagledningar/
Avfall/Textilavfall/

32 SOU 2020:72 Producentansvar 
för textil – en del av den cirkulära 
ekonomin
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Nedskräpningsavgifter för  
engångsplast saknar incitament  
för materialinnovation

PROBLEMET MED MIKROPLASTER i miljön har fått allt större uppmärksamhet 
de senaste åren. 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplast
direktiv för att minska antalet engångsplastprodukter och därmed även 
nedskräpningen i naturen.33 Direktivet ska nu implementeras i svensk 
lagstiftning. Att regleringen sker genom ett direktiv på EUnivå  innebär 
att detta endast utgör minimikrav, där regeringen har möjlighet att 
 komplettera med strängare nationell lagstiftning. 

I den utredning som nyligen genomförts till grund för den nya nationella 
lagstiftningen föreslås en nedskräpningsavgift för företag som saluför 
engångsplastartiklar.34 Avgiften föreslås utgå från antal engångsplast
artiklar, utan att ta hänsyn till vare sig vikt eller volym. I avgiften beaktas 
inte heller plastinnehållet, utan artiklar med inblandning av förnybara 
material avgiftsbeläggs på samma sätt som artiklar bestående enbart  
av jungfrulig plast. 

Nedskräpning är ett stort problem, och plast är en av de stora bovarna i 
dramat. Därför är incitament för minskat användande av engångsplast
artiklar välkommet. I sin nuvarande utformning riskerar dock förslaget 
att sakna incitament för att minska såväl storlek/vikt på engångsplast
artiklar, som att genom materialinnovation öka inblandningen av förny
bara material. 

33 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters 
inverkan på miljön

34 Miljödepartementets promemoria M2020/02035 Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och 
andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Hinder hotar hållbar huvudstad 5756Stockholms Handelskammare



Intervju: Patrik Hildingsson, kommunikationsdirektör,  
Swedish Match

Vi bad Patrik Hildingsson,  kommunikationsdirektör 
på Swedish Match, beskriva ett av deras mest 
 konkreta hinder för grön omställning – den reglering 
som nu utarbetas för att minska mängden engångs-
plast: 

Hur arbetar ni för att minimera mängden plast i  
era produkter?

När det gäller återvinning och minskad material
förbrukning så arbetar vi fortlöpande med projekt 
som både syftar till att hitta hållbara lösningar för 
våra produkter, där minskad andel plast är en viktig 
del, och till att motverka sådant som exempelvis 
nedskräpning. 

En oundviklig detalj är att snus är reglerat som 
livsmedel och plastförpackningen är avgörande 
för att upprätthålla produktens kvalitet. Däremot 
har vi under lång tid utvecklat förpackningen och 
lyckats minska andelen plast som krävs för att 
möta de krav som ställs på produktens kvalitet. På 
sikt hoppas vi förstås att hitta en lösning som helt 
ersätter det fossilbaserade materialet.

Vad betyder engångsplastregleringen för det arbetet? 

Den föreslagna nedskräpningsavgiften drabbar 
tillverkare av portionssnus orättvist, eftersom 
varje producent betalar en avgift som utgår från 
antalet produkter producenten släpper ut på den 
 svenska marknaden – inte från hur mycket produk
ten  skräpar ned eller hur svår den är att städa upp. 
Produktens vikt, storlek eller grad av plastinnehåll 
spelar med andra ord ingen roll. 

För vår del innebär det att en enda portion snus 
– som för övrigt endast innehåller en liten mängd 
syntetiska polymerer och i huvudsak biologiskt 
nedbrytbara ämnen – jämställs med betydligt större 
plastföremål, som exempelvis en plastdunk. Som 
ett resultat av detta sätt att räkna bedömer reger
ingen att portionssnus står för 13,7 procent av den 
totala nedskräpningen i Sverige. Om man däremot 
ser till vikten står portionssnuset för bara 1,9 procent. 
Den här utformningen gör att det inte finns något 
egentligt incitament för minskad plastanvändning. 

Hur anser ni att regleringen kunde utformas i stället? 

Regleringen bör vara utformad på ett sätt som ger 
incitament till innovation. En förebild skulle kunna 
vara det europeiska systemet för utsläpp inom 
bilindustrin, som sedan i början av 1990talet ställt 
hårdare och hårdare krav på utsläpp av växthus
gaser. Principen om producentansvar är i grunden 
sund och rimlig, men regeringens förslag är fullt 
av märkligheter som i praktiken innebär att olika 
branschers kostnader vältras över på varandra och 
att incitamenten för materialinnovation minskar. 

Vår bedömning är att regleringen, som den nu 
 föreslås utformas, inte kommer att bidra till att 
uppnå de högt satta målen om halverad ned
skräpning. För att uppnå det behöver det offentliga 
och näringslivet ha ett mycket tätare samarbete 
och bättre förståelse för varandra än i dag.

Foto: Peter Knutson

»Regleringen bör vara utformad på ett  
sätt som ger incitament till innovation.«
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Bioteknik skulle kunna öka resurseffektiviteten inom VA

Vatten och avloppssektorn (VA) är i behov av 
nytänkande och innovationer. Kommunernas verk, 
ledningsnät och övriga anläggningar har stora 
renoveringsbehov samtidigt som miljökraven för 
verksamheten ständigt höjs. Branschorganisationen 
Svenskt Vatten förutspår att VAtaxorna kommer att 
behöva fördubblas under kommande 20årsperiod. 35 

Detta kunde vara en situation som inbjuder till nya grepp 
och innovationer för att effektivisera verksamheten. 

Ett av de största problemen i avloppssystemet är fett 
som kommer från restauranger och storkök. Fettet 
koagulerar i avloppsrören och riskerar att orsaka 
kostsamma stopp. Därför har storköken så kallade 
fettavskiljare, där fettet samlas upp och töms av en 
slamsugningsbil med jämna mellanrum.

Sedan flera årtionden finns alternativa sätt att bli av 

med fettet. Genom att använda beprövad bioteknik 
kan fettet upplösas innan det når avloppsnätet. På 
så sätt kan restaurangerna minska slamtömningarna 
till en bråkdel, vilket både minskar kostnaderna för 
branschen och trafiken med tunga slamsugnings
bilar i staden – fordon som belastar både klimatet 
och luftkvaliteten.

I nuläget behöver däremot de bolag som använder 
biotekniska lösningar för fettlösning ändå tömma 
sina fettavskiljare lika ofta som en följd av kommunala 
regler. Resultatet blir att slamtömningar genomförs 
utan att ett reellt behov finns, vilket både orsakar 
onödiga kostnader för restaurang och livsmedels
branschen och onödiga tunga transporter i staden. 

Tjänsteutveckling i delnings ekonomin hämmas genom 
förbud och rättsprocesser 

När delningsekonomin bredde ut sig dök ett antal nya, 
appbaserade tjänster upp inom en rad olika områden. 
Flera av tjänsterna utmanade rådande regelverk, bland 
annat mot bakgrund av att de tidigare inte varit tek
niskt möjliga.

En av dessa var Tiptapp, som redan 2016 lanserade 
en tjänst som bland annat gör det möjligt för privat
personer att hjälpa varandra med hämtning och transport 
av grovavfall till en återvinningscentral. Stockholms 
stad förbjöd 2018 just delen av Tiptapps tjänster som 
handlar om avfallshantering med hänvisning till det 
kommunala avfallsmonopolet och att hantering av 
avfall inte får utföras av någon annan än kommunen, 
eller den som kommunen anlitar. Därefter inleddes 
en rättsprocess i frågan. Under år 2020 dömde Mark 
och miljödomstolen till Tiptapps fördel, vilket har 
överklagats av staden36. 

Medan processen pågått har staden lanserat ett eget 
svar på den allmänna efterfrågan på tjänster för att 
hjälpa privatpersoner att göra sig av med sitt grov
avfall genom tjänsten Returtjänst. 

Detta välkomnas sannolikt av stockholmarna som får 
ytterligare möjligheter till hjälp med att forsla bort 
grovavfall. Däremot kan man möjligen, ur ett lång
siktigt hållbarhetsperspektiv, ifrågasätta rimligheten 
i att staden svarar på nya, populära och innovativa 
hållbarhetstjänster genom att förbjuda dem att verka.

36 https://centrumforrattvisa.se/tiptappfarrattmot stockholmsstad
domstolupphaverforbudetmotdenpopularaatervinningsappen/

35 https://www.svensktvatten.se/omoss/nyheterlista/nyhe
tersvensktvatten/vataxornabehoverfordubblaskommande20ar/
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 Upphandlingens 
fulla potential 
 utnyttjas inte
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37 https://fossilfrittsverige.se/2020/12/14/klimatledarprogramforoffentligupphandling/

Det finns en tydlig medvetenhet hos Stockholms stad kring sambandet mellan 
upphandling och utsläpp. Därför ställs ofta krav på leverantören kring miljö, klimat 
och hållbarhet i en offentlig upphandling. Trots denna medvetenhet och de hårt 
ställda kraven i underlaget, så upplever många av de företag som bidragit till 
 denna rapport att lägsta pris ändå alltid vinner i slutänden. 

Utvecklingen inom mer klimatvänliga material, metoder, produkter och tekniska 
lösningar går rasande fort och det är naturligtvis en stor utmaning för kommunerna 
att ständigt hålla sig uppdaterade om vilka lösningar som finns på marknaden. 
Likaså utgör utdragna upphandlingar en risk för att valda lösningar hinner bli 
föråldrade innan de kommer på plats. 

En närmare dialog mellan kommuner, och mellan kommun och näringsliv, skulle 
kunna bidra till ökat kunskapsutbyte i detta avseende. Förhoppningsvis skulle 
det kunna leda till högre krav vad gäller miljö och klimatnytta, som i praktiken får 
genomslag och trumfar eller åtminstone likställs med priset, och som noga följs 
upp under användningsfasen för att säkerställa att nyttorna realiseras. I så fall kan 
resultatet bli att upphandlingsunderlagen i högre grad än idag kan bidra till att 
accelerera den gröna omställningen. 

I arbetet med denna rapport framstår offent
lig upphandling som en  återkommande 
utmaning när det gäller vad företagen 
upplever bromsar omställningen till en mer 
hållbar och klimatsmart stad. Varje år upp
handlar kommuner, regioner, myndigheter 
och offentligt ägda bolag i Sverige varor 
och tjänster för cirka 700 miljarder kronor, 
vilket motsvarar en sjättedel av landets 
BNP. Utsläppen från kommunernas inköp 
uppgår till 12 miljoner ton koldioxidekviva
lenter per år. Största delen av dessa utsläpp 
härstammar från inköp av energi, bygg och 
transport.37 Detta innebär en möjlighet för 
staden att i högre grad använda  upphandling 
på ett strategiskt sätt för att uppnå sina 
 klimat och miljömål. 
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Intervju: Louise Wall, hållbarhetsspecialist, NCC Building Sverige

Vi bad Louise Wall, hållbarhetsspecialist på NCC 
Building Sverige, berätta vad offentlig upphandling 
spelar för roll för den gröna omställningen: 

Vad spelar offentlig upphandling för roll för bygg-
sektorns gröna omställning?

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för 
att nå samhällspolitiska mål. Med tydliga upphand
lingskrav från beställarledet kan vi säkerställa en 
långsiktigt hållbar omställning av samhället.

 
Upplever ni att klimat- och miljöhänsyn får tillräckligt 
genomslag i upphandling av byggtjänster idag? Om 
inte – var brister det?

Det är redan idag möjligt att ställa krav på klimat
reducerande åtgärder under byggande och i drift 
enligt lagen om offentlig upphandling. Lagen ger 
möjlighet till såväl långa ramavtal som upphand
ling på kvalitet och hållbarhet men ofta används 
en kortsiktig viktning mot pris i upphandlingar. Det 
förhindrar innovation, nära samarbete och lång
siktiga helhetslösningar.

 

»Skulle lagen om offentlig upphandling tillämpas så  
att mjuka värden som hållbarhet, kompetens,  erfarenhet 
och tidig samverkan värderades högre så skulle vi kunna 
uppnå ökad samhällsnytta.«

Om ni fick önska, hur kan offentlig upphandling ut-
formas för att ta ännu större hänsyn till  hållbarhet – 
och därmed främja en grön omställning – i er bransch?

Skulle lagen om offentlig upphandling tillämpas så 
att mjuka värden som hållbarhet, kompetens, er
farenhet och tidig samverkan värderades högre så 
skulle vi kunna uppnå ökad samhällsnytta. Här vill 
vi därför uppmuntra till att efterfråga och inkludera 
incitament i upphandlingskraven för innovativa 
lösningar med låg klimatpåverkan i ett livscykel
perspektiv.
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Slutsatser: 

Befintliga regelverk 
behöver trimmas – 
 annars hotas målet om 
en hållbar huvudstad

INFÖR ARBETET MED denna rapport samlade vi ett femtiotal företag i olika 
branscher och bad dem beskriva något eller några av de mest  konkreta 
regel eller processuella hinder de stöter på i sin gröna omställning. 
Responsen var tydlig: hinder finns i alla branscher och är av många olika 
slag. Det är uppenbart att de stora systemreformerna för omställning 
behöver kompletteras med trimningsåtgärder av regelverken på alla 
nivåer. Först då kan de få genomslag i praktiken – och i tid. Denna trim
ning av regelverk är politikens ansvar i lika hög grad som utarbetandet 
av de stora systemreformerna. 

Den gröna omställningen är ett reformarbete av historiska mått som 
behöver genomföras med mycket högt tempo. Det är ingen liten uppgift 
och det finns av naturliga skäl ingen som har den fullständiga överblicken. 
Som denna sammanställning visar uppstår regel och  processmässiga 
hinder på alla politiknivåer och inom många sakområden. De är inte ens 
svåra att hitta – om man bara frågar dem som i slutänden berörs  
av regelverken. 

Lösningen är att involvera näringslivet ytterligare i det politiska reform
arbetet. I en löpande och lyhörd dialog mellan politik och näringsliv kan 
regel och processuella hinder uppmärksammas i ett tidigt skede – i 
den bästa av världar med effekten att de inte behöver uppstå alls. 

En sådan dialog måste kännetecknas ännu tydligare än idag av en 
pragmatisk inställning till förverkligandet av den gröna omställningen: 
att varje sten är värd att vändas på för att nå verkliga resultat, och att 
omställning handlar om att genomföra reformer i stort som i smått. Det 
är politikens ansvar att se till att regelverk får avsedd effekt, och i detta 
fall görs det bäst genom att kroka arm med näringslivet för att identifiera 
och adressera de hinder som i dag bromsar företagens gröna  omställning. 
Mot bakgrund av näringslivets erfarenheter vill vi rikta följande upp
maningar till politiken inför den dialogen:

»Den gröna omställningen är  
ett reformarbete av  historiska  
mått som behöver genomföras  
med mycket högt tempo.« 
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• Dra nytta av näringslivet för att maximera 
reformers genomslagskraft. 
Politiken har makten att sätta regelverken, 
näringslivet har kraften att omsätta dem 
i praktiken på ett effektivt och innovativt 
sätt. Om politiken lyhört involverar närings
livet i utformningen av regler och incita
mentssystem ökar sannolikheten att de 
uppfyller sitt syfte. Om näringslivet stöter 
på ett regel eller processmässigt problem 
i sin omställning, bör man inte tveka att 
uppmärksamma politiken på detta, allra 
helst med ett konstruktivt förslag till lös
ning. En löpande, nära, öppen och kon
struktiv dialog mellan politik och närings
liv är en avgörande ingrediens i att lösa 
upp svåra knutar i allt från elektrifiering, 
detaljplanering och byggande till avfalls
hantering och resurseffektivitet. 

»I en löpande och lyhörd dialog mellan politik och 
näringsliv kan regel och processuella hinder uppmärk
sammas i ett tidigt skede – i den bästa av världar med 
effekten att de inte behöver uppstå alls.« 

• Lönsamhet är lösningen. Effektiva incitaments
system är absolut avgörande för att främja en 
omställning. De möjliggör för näringslivet att acce
lerera innovation och därigenom ställa om till fler 
hållbara affärsmodeller. Här pågår ett omfattande 
reformarbete inom en rad sakområden, men denna 
sammanställning visar också på att arbetet kan 
vidgas ytterligare. Regelverk som lägger grunden 
för lönsamma affärsmodeller inom koldioxid
infångning och ekonomiska incitament för sjöfartens 
drivmedelsomställning är exempel på detta. Lika 
viktigt blir det att trimma incitamentssystem som 
verkar slå ”fel”, som i fallet med kraft och fjärr
värmens avfallsförbränningsskatt och det faktum 
att även engångsartiklar med hög inblandning av 
förnybart material planeras beskattas lika hårt som 
rena plastartiklar. 

• Innovation och affärsutveckling tar oss framåt. Att 
ta vara på, och dra nytta av, näringslivets innovativa 
kraft kommer att vara avgörande för att  förverkliga 
den gröna omställningen på ett effektivt sätt. 
Innovation och teknisk utveckling är en viktig del 
av lösningen på frågor som rör resursanvändning, 
avfallshantering, cirkularitet, elektrifiering, energi
effektivisering, funktionella material och nya tjäns
ter, för att nämna några exempel. Att främja och 
inte bromsa denna utveckling är ett kärnuppdrag i 
det offentligas roll i omställningen. Här skulle nya 
format för att tillsammans testa idéer och inno
vationer, eller rentav nya regelverk, kunna vara en 
väg framåt. 

• Håll takten. Det finns goda skäl till att lagstiftnings
processer tar tid. Med det sagt så upplever många 
företag som medverkat i denna sammanställning 
att lagstiftning och implementering riskerar att 
fördröja omställningen i viktiga avseenden. Det 
gäller exempelvis hyresnämnden, som hanterar 
frågor som rör renovering av fastigheter, och alla 
myndigheter som är inblandade i tillståndsgivning 
av olika slag, som byggande av elnät. Näringslivet 
vill, kan och kommer att fortsätta hålla ett högt 
tempo i omställningen. Det är helt nödvändigt att 
det offentliga har tillräckliga resurser för att hinna 
med, och därmed arbeta för att främja snarare än 
riskera bromsa utvecklingen. 

• Nyttja befintliga regelverk fullt ut. Säkerställ att 
befintliga regelverk utnyttjas till fullo för att främja 
omställning. Upphandling är ett sådant område, 
där det redan finns utrymme i att ställa hårdare 
klimat och cirkularitetskrav. Men de företag som 
medverkat i denna rapport vittnar om att upphand
lingar, oavsett om det handlar om livsmedel eller 
byggtjänster, ofta ändå landar i att lägst pris vinner. 
Samma sak gäller om klimat och miljökrav faktiskt 
ställs – då behöver de givetvis följas upp. 

• Låt målen genomsyra hela kedjan. Det är redan 
givet att syftet med politiska målsättningar och 
regelverk är att de ska få genomslag i hela myndig
hetskedjan. I praktiken kan det vara en stor utma
ning. Det visar till exempel de företag i vår samman
ställning som pekar på detaljplaneprocesser och 
upphandlingar som inte tar tillräcklig hänsyn till 
hållbarhetsaspekter, regelverk för byggtrafik och 
avfallshantering som går emot målsättningar om 
effektivare transporter och avfallsreglering som 
motverkar cirkulära affärsmodeller. 

• Glöm inte långsiktighet, trots brådskan. Att ställa 
om affärsmodeller och hela näringar är ett arbete 
som kräver långsiktigt förutsägbara  förutsättningar. 
Endast då kan omfattande investeringar  göras för 
att åstadkomma en genomgripande  omställning 
med minimalt resursslöseri. Det är en stor  utmaning 
att i snabb takt utforma långsiktigt hållbara regel
verk när de omgivande förutsättningarna är svår
tydda och snabbföränderliga. Men alternativet är 
värre: en omställning som i högre grad består av 
utslagning och kapitalförstörelse. Nya incitaments
system behöver därför fungera också över tid. Fö
retagen i denna sammanställning pekar på att det 
här finns utmaningar, exempelvis på driv medels 
och avfallshanteringssidan. 

Denna rapport skrapar på ytan till frågan om huru
vida vi har de regelverk på plats som krävs för att 
förverkliga den gröna omställningen. Det uppenbara 
svaret, efter att ha frågat ett femtiotal företag i olika 
branscher i Stockholmsregionen, är nej. Det är inte så 
konstigt att det finns hinder på vägen – vi befinner 
oss mitt i en historisk omdaning av vårt samhälle och 
vår ekonomi, med en hög reformtakt i både närings
livet och politiken. 

Sverige har kommit en god bit på väg när det gäller 
systemreformer och målsättningar för omställning. 
Samtidigt är det uppenbart att systemreformer och 
ambitiösa målsättningar inte räcker. Regelverk och 
myndighetsprocesser över hela brädet behöver sam
tidigt trimmas och anpassas till de nya målen för att 
det ska vara möjligt att nå dem. Det är en väsentligt 
mer otacksam uppgift än att peka ut den övergripande 
riktningen, men likväl är det politikens ansvar. Dialogen 
bör starta nu, och vi är mer än villiga att fortsätta den 
tillsammans – mot vårt gemensamma mål: en grön, 
innovativ och konkurrenskraftig omställning som 
gagnar oss alla. 
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