
 

Motion: Konsumtionsbaserad utsläppsredovisning  

 

I Miljö- och klimatprogrammet 2014-2023 står det skrivet att de samlade utsläppskällorna, som används 

vid uppföljningen av hur väl Uppsala kommun följer sina klimatmål, omfattar:  energianvändning och 

transportarbete, samt icke energirelaterade utsläpp från bland annat jordbruk och industri, inom de 

kommungeografiska gränserna, samt uppsalabornas affärsresor från Arlanda och långväga 

semesterresande överlag.  

 

De utsläppskällor som listas utgör bara en del av Uppsalas och uppsalabornas totala klimatpåverkan, och 

många betydande källor till utsläpp räknas inte alls. En stor lucka utgörs av alla de utsläpp som sker i 

andra länder, eller andra kommuner, för att producera och frakta varor som konsumeras i Uppsala.  

 

Ett sätt att få en mer korrekt bild av kommunens reella klimatpåverkan är att komplettera nuvarande 

modeller med en konsumtionsbaserad utsläppredovisning. Enligt samma princip mäter vi redan idag 

uppsalabornas affärsresor till och från Arlanda och långväga semesterresande. När Naturvårdsverket på 

nationell nivå beräknar utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv visar det sig att bara en dryg tredjedel av 

utsläppen Sverige orsakar sker inom landets gränser. Det är rimligt att anta att kommunens utsläpp idag 

gravt underskattas.   

 

När en betydande andel av de utsläpp vi orsakar globalt inte räknas ges en missvisande bild av vår 

faktiska klimatpåverkan, både vad gäller dess omfattning och vilka åtgärder som ger störst reell effekt. 

Utöver det finns risken att ett snävt lokalt perspektiv skapar direkt klimatskadliga incitament. När 

utsläppen från produktion i utlandet inte räknas med i vår klimatpåverkan kan det exempelvis ge effekten 

att importerad mat tycks orsaka mindre utsläpp än lokalproducerad, för att enbart utsläppen från den 

lokalproducerade maten räknas. Att öka andelen lokalproducerad mat i våra skolor kan därför göra det 

svårare att uppnå våra klimatmål, trots att det vore betydligt bättre för klimatet. 

 

Med en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning, som komplement till nuvarande modeller, kan Uppsala 

kommun visa att vi på allvar förstår att klimatet är ett globalt problem, där vi har ett ansvar inte bara för 

det vi producerar själva, utan även för den produktion vi beställer av andra. Med en förståelse för 

konsumtionens roll i klimatfrågan kan vi också få en mer korrekt bild av vår faktiska klimatpåverkan, 

vilket låter oss vidta mer effektiva åtgärder. 

 

Med anledning av detta yrkar vi att: 

 

- Uppsala kommun årligen ska göra en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där 

kommuninvånarnas konsumtion av varor inkluderas.  
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