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Miljö- och hållbarhets frågorna 
berör oss alla. I Sverige har vi 
goda förutsättningar att ställa om 
till ett hållbart samhälle. Vi kan 
också nå målet om att bli ett av 
världens första fossilfria länder. 
Då krävs engagemang på alla 
nivåer och mycket är på gång, även 
lokalt. Bland medborgarna växer 
intresset för delningsekonomi 
och eko logiska varor. Det är 
positivt, varje steg i rätt riktning 
är viktigt! Järfälla kommun ligger 
i framkant! Vi arbetar brett inom 
miljöområdet med giftfri miljö i 
skola och förskola, miljöanpassade 

transporter, naturreservat med 
mera. Med ny teknik, konsekvent 
målstyrning och medvetna val i 
vardagen kan vi bättre ta tillvara 
våra gemensamma resurser. 
Vi jobbar dagligen för att vässa 
miljöarbetet ytterligare, vill du 
vara med och bidra? I miljöplanen 
berättar vi hur vi hjälps åt för att 
tillsammans skapa ett mer hållbart 
Järfälla!

MILJÖPLANEN 
FÖR ALLA FRAMÅT

» Med ny teknik, 
konsekvent målstyrning 
och medvetna val 
i vardagen kan vi 
bättre ta tillvara våra 
gemensamma resurser«



MILJÖPOLICY

Järfälla kommun präglas av 
miljöengagemang och strävar 
efter ständiga för bättringar inom 
miljöområdet. Järfälla ska vara 
en föregångskommun inom 
hållbar utveckling genom att 
skapa balans mellan ekologiska, 
sociala, ekonomiska och rumsliga 
värden. Syftet är att lämna över 
ett samhälle till kommande 
generationer där de stora miljö-
problemen är lösta.

Järfälla för alla framåt inom 
miljöområdet genom att:

• arbeta med ekologisk hållbarhet 
utifrån de regionalt prioriterade 
miljömålen

• eftersträva en hög kunskaps-
nivå inom miljöområdet 
och uppfylla krav i gällande 
miljölagstiftning

• stärka och utveckla samarbetet 
med andra kommuner, 
näringsliv och andra aktörer 
inom miljöområdet

• ställa relevanta miljökrav vid 
upphandling



• miljöanpassa resor och 
transporter 

• arbeta för en effektiv och 
miljöanpassad energi- och 
resursanvändning

• hushålla med mark, vatten och 
natur resurser

• utveckla kretsloppshanteringen 
för att minska miljöbelastningen 
och förebygga spridning av 
föroreningar

• underlätta för alla som vistas 
och verkar i Järfälla att agera 
miljösmart

• beakta miljökonsekvenser vid 
alla relevanta beslut 

• redovisa och informera om 
miljöarbetet

» Järfälla ska vara en 
föregångskommun inom 
hållbar utveckling«



MILJÖMÅL

Minskad klimatpåverkan

Järfälla kommun ska bara använda 
förnybar energi år 2025 och alltid 
sträva efter att energieffektivisera. 
Järfälla ska ta sitt ansvar för att 
bidra till det globala klimatmålet, 
två graders-målet. 

• Energin som används i 
kommun ens och bolagens 
egna verksamheter (utsläpp 
från kommunens fordon, 
uppvärmning av kommunens 
byggnader, el som köps från 
kommunens egna avtal) ska vara 
fossilfri år 2025.

• De fossila utsläppen från 
tjänste resor (privata bilar 
i tjänst, flyg och tåg) inom 
kommunen ska minska med 
50 procent från 2015 till 2025. 

• Köpt energi i kommunens 
fastighetsbestånd ska minska 
med 30 procent per kvadratmeter 
till år 2025 med 2009 som 
referensår (undantaget Jär fälla hus 
som ska minska köpt energi med 
20 procent per kvadratmeter till 
2025 med 2009 som referensår), 
och verka för att andel el för 
uppvärmning ska minska.

• Kommunen och bolagen ska 
öka den installerade effekten 
av egenproducerad förnybar el 
i fastighetsbeståndet till 1000 
kW innan år 2025 (solenergi, 
vindkraft eller liknande).

• Koldioxidutsläpp från fossila 
bränslen i Järfälla kommun, som 
geografisk yta, ska minska med 
50 procent per invånare till år 
2020 och med 100 procent per 
invånare till år 2050. Mäts i ton 
CO

2
 /invånare med 1990 som 

referensår*. 

* Detta mål mäts med statistik som egentligen är anpassad till riksnivå, så det som Järfälla kommer att redovisa är 
trenden. Om Järfälla hittar ett bättre sätt att mäta detta kommer det att justeras. 
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God bebyggd miljö

Järfälla kommun ska vara en förebild 
inom hållbar stads utveckling och 
därmed säkra en hållbar ut byggnad 
i kommunen. I det arbetet beaktas 
ekologiska, sociala, rumsliga och 
ekonomiska aspekter. Natur- och 
kultur värden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. Kommunens 
sjöar och vatten drag ska uppnå god 
vattenstatus.

• Vid planläggning av nya 
stadsdelar ska ett system* för 
hållbar stadsutveckling följas.

• Vid nybyggnation av 
kommunens och bolagens 

byggnader ska de projekteras 
och certifieras minst enligt 
Miljöbyggnad nivå silver 
eller liknande. Vid större 
ombyggnationer ska certifiering 
av aktuell byggnad övervägas.

• Till år 2020 ska minst 60 
procent av allt dagvatten 
till Bällstaån, Säbysjön och 
Igelbäcken samt 40 procent av 
allt dagvatten till Mälaren och 
Översjön ha genomgått rening. 
Dessutom ska 60 procent 
av dagvattnet till Bällstaån 
flödesutjämnas till år 2020. Allt 
tillkommande dagvatten ska 
genomgå rening. 

Giftfri vardag

Järfälla kommun ska fasa ut 
farliga ämnen och minimera 
användningen av ämnen som 

kan skada människor och miljö. 
Förorenade områden ska saneras 
successivt. Arbetet ska ske med 
särskilt fokus på barns miljöer.

• Andel ekologiskt producerade 
livsmedel som köps in till 
kommunala verksamheter ska 
uppgå till 65 procent år 2020. 
För att minska utsläppen och 
undvika onödiga transporter 
bör närproducerade produkter 
premieras i valet mellan två 
likvärdiga produkter.

• Alla kommunala byggnader**, 
förskolor, skolor, gymnasie skolor 
ska ha åtgärdats enligt fram-
tagna handlingsplaner för giftfri 
miljö senast 2020.

• Kommunen ska ta fram en 
prio ritering senast 2020 för 
sanering av alla kända föro-
renade områden på kommunal 
mark. Förorenade områden med 
riskklass 1 ska vara åtgärdade 
senast 2020.

* Det kan vara certifiering enligt City Lab, övergripande miljö- och gestaltnings program eller liknande 
system. Systemet är ett verktyg för att bland annat nå god ljudmiljö, klimatanpassning, ekosystem-tjänster, 
kretsloppshantering, yteffektiv markanvändning, hållbara transporter.

** Järfälla Hus byggnader ingår inte i denna handlingsplan





Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska 
bevaras, nyttjas och utvecklas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer 
ska värnas.

• Den sammanlagda arealen 
skyddad natur i Järfälla öka från 
2016 med minst 75 hektar innan 
år 2025.

Hållbar konsumtion och hög 
miljömedvetenhet

Järfälla kommun ska sprida miljö-
kunskap så att anställda, invånare 
och organisationer i kommunen 
kan agera på ett sätt som ger 
positiva effekter för miljön och 
därigenom bidra till ett hållbart 
Järfälla. Järfälla kommun ska ställa 
relevanta miljökrav och sträva efter 
cirkulär ekonomi.

• Vid upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader inom 
kommunen och bolagen ska 
relevanta* miljökrav ställas. 

• Minst tio procent av kommunens 
invånare ska vara ”Miljösmarta 
Järfällabor”** senast år 2025. 

* Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier på basnivå ska användas, finns avancerad nivå eller spjut-
spets nivå, så ska de användas där så är möjligt.

** Kommunen erbjuder en webbaserad utbildningstjänst, där personen automatiskt får sitt diplom efter genom-
gången utbildning. Systemet kan utvecklas över tid.





TILLSAMMANS NÅR 
VI ÄNDA FRAM

Målen i denna miljöplan gäller hela 
kommunen. Det finns ytterligare 
miljömål i avfallsplanen, cykel-
planen, översiktsplanen och andra 
styrande dokument. Det är upp till 
varje nämnd att besluta om åtgärder 
och se till att miljömålen nås.

När utomstående utförare 
och entreprenader anlitas ska 
miljömålen så långt det är möjligt 
formuleras om till krav i avtalen.

Alla nämnder och bolag ska jobba 
för att miljömålen nås, medan det 
är kommunstyrelsens ansvar att 
samordna och följa upp arbetet. En 

rad indikatorer (som listas på nästa 
uppslag) för varje delmål ger en bra 
uppfattning om hur det går.

En del i det dagliga arbetet

Miljöfrågorna är en naturlig 
del av förvalt ningarnas dag liga 
verksamhet och verk samhets-
utveckling. Det innebär bland 
annat att nämnderna ska 
beskriva och budgetera för de 
miljöåtgärder de vill genomföra i 
den ordinarie budgetprocessen.

Varje år tar förvaltningarna fram 
handlingsplaner i arbetet med 

miljö diplomeringen, de beskriver 
det konkreta miljöarbetet under året.

Det kan röra sig om insatser 
som föreslås i miljöplanen eller 
andra åtgärder som leder till att 
miljömålen kan uppfyllas.

Diplom och utbildning

Alla kommunens förvaltningar och 
bolag ska ha gällande miljödiplom 
enligt föreningen Svensk Miljöbas. 
Syftet med diplomeringen är att få 
miljöfrågorna att genomsyra hela 
organisationen. Ett viktigt led i 
miljöarbetet är utbildning.
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Alla som jobbar inom kommunen 
ska ha genomgått en grundlägg ande 
miljöutbildning eller ha de kun skaper 
som krävs från annat håll. Anställda 
med arbets uppgifter som har sär-
skilt stor miljö påverkan ska ha 
genom gått en miljöutbildning som 
är an passad till just det arbete som 
de utför.

Miljöarbetet följs upp

Det är kommunstyrelsen och 
nämnderna som ska följa upp och 
utvärdera både innehållet i miljö-
planen och de beslutade åtgärder-
na. Hela kommunens miljöarbete 
ska redovisas i ett särskilt kapitel i 
årsredovisningen. För att det ska bli 
tydligt hur miljöarbetet går framåt 
ska miljöredovisningen stämmas 
av mot målen i miljöplanen.

Det går också att följa hur det går 
med klimat- och miljöarbetet på 
kommunens webbplats.



Minskad klimatpåverkan

• Utsläpp av ton koldioxid/
invånare (ton CO

2
/år)

• Koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
per anställd och år (CO

2
/anställd) 

• Antalet resor per invånare 
med buss och pendeltåg per år 
(antal/år)

• Antal publika tankstationer 
för el, HVO resp. biogas inom 
kommunen per invånare 
(antal/invånare)

• Mängd matsvinn från 
kommunala verksamheter/år 
och brukare (ton/år brukare)

• Installerad effekt solenergi inom 
kommunal verksamhet (kW)

SÅ MÄTER VI 
MILJÖMÅLEN

• Andel fossilfri energi som används 
i kommunal verksamhet (andel)

• Köpt energi i kommunens 
verksamhetslokaler 
(graddagskorrigerade kWh/
kvadratmeter) 

God bebyggd miljö

• Utsläpp till luft per år av 
kväveoxider (NOx), 
svaveldioxid (SO2), 
partiklar (PM10) och 
flyktiga ämnen (VOC) (ton), 
från samtliga utsläppskällor

• Andel dagvatten som genomgått 
rening till Bällstaån, Igelbäcken, 
Säbysjön, Mälaren resp. 
Översjön (andel)



• Areal hävdad ängsmark (ha)

• Förekomst av skogsmes i 
barrskogssambanden (antal)

• Antal hålträd (gammalt 
träd) och efterföljare i de två 
ädellövssambanden (antal)

• Förekomst av mört i Säbysjön 
(medelantal/nät)

• Fosforhalt i sjöar och 
vattendrag (µg/l)

Hållbar konsumtion och 
hög miljömedvetenhet

• Antal miljöcertifierade och 
miljödiplomerade företag i 
Järfälla/ år

• Andel certifierade ”miljösmarta 
Järfällabor” (andel)

• Andel upphandlingar där 
miljö krav ställts utifrån 
Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhets kriterier på bas-, 
avancerad-, resp. spjutspetsnivå 
eller motsvarande (andel)

• Andel innovationsvänliga 
upphandlingar med fokus inom 
miljöområdet/år

• Andel kökspersonal som fått 
utbildning om att laga vegetarisk 
mat (andel)

• Andel kommunala verksamheter 
och bolag med gällande 
miljödiplom enligt Svensk 
miljöbas (andel)

• Andel dagvatten som fördröjts till 
Bällstaån (andel)

• Antal kommunala fastigheter 
som certifierats enligt 
miljöbyggnad nivå silver eller 
motsvarande (antal)

• Andel nya stadsdelar som 
följer ett system för hållbar 
stadsutveckling (andel)

• Mängd grönyta per person 
(yta/invånare)

Giftfri vardag

• Andel inköpta ekologiska 
livsmedel (andel)

• Antal förskolor, skolor och 
gymnasieskolor som har 
åtgärdats enligt handlingsplaner 
för giftfri miljö (antal)

• Antal sanerade områden  
(antal) 

Ett rikt växt- och djurliv

• Skyddad areal natur mark och 
vatten (ha)



HÄNG MED PÅ RESAN MOT ETT 
MER HÅLLBART JÄRFÄLLA.

– Vi behövs allihop för att lyckas!
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