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Naturskyddsföreningen i Göteborg svarar på remiss
avseende utredningen ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”
Sammanfattning
Naturskyddsföreningen i Göteborg stödjer i stort de förslag som presenterats av
Miljöförvaltningen. Vi önskar se att stadens förvaltningar, bolag och övriga aktörer, tar fram
en handlingsplan för hur åtgärderna skall implementeras. Åtgärderna bör prioriteras, och
redovisas, i stadens nästkommande budget. Klimatfrågan behöver hanteras omgående om
det skall finnas en möjlighet att staden skall nå 1,5- gradersmålet, i enlighet med
Parisavtalet.
Ärendet
Miljöförvaltningen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda vad som krävs av
Göteborgs Stad för att begränsa klimatpåverkan till en hållbar och rättvis nivå, i linje med
Parisavtalet och 1,5- gradersmålet.
Diskussion
Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att rapporten som Miljöförvaltningen har tagit fram
är gedigen. Den belyser många olika åtgärder som krävs för att Göteborgs Stad skall kunna
nå målet om 1,5- gradersmålet, i enlighet med Parisavtalet. Föreningen stödjer den bredd av
åtgärdsförslag som presenteras i rapporten, och understryker att det är nödvändigt att dessa
implementeras. Den globala medeltemperaturen har numera stigit med ungefär en grad.
Detta gör denna utredning och rapport än mer viktig och bör ges stor vikt av staden och dess
förvaltningar.
Det är bra att utredningen redovisar och bygger på ett resonemang om tillgänglig
koldioxidbudget för Göteborg. Denna koldioxidbudget har däremot beräknats baserat på ett
antagande om att den globala koldioxidbudgeten ska delas lika på alla jordens invånare.
Detta antagande motiveras inte i utredningen. Det går att argumentera för att i-länderna
(som under lång tid haft stora utsläpp) ska ställa om snabbare för att ge övriga länder en
större andel av den återstående globala utsläppsbudgeten. Om i-länderna skulle ställa om i
snabbare takt skulle förstås kraven på Göteborg bli ännu mer utmanande. Det är önskvärt
att resonemang kring detta utvecklas i utredningen.
Miljöförvaltningen har tagit fram ett brett underlag där åtgärder kategoriserats och beskrivits
med avseende på given effekt, rådighet, tid och kostnad. Föreningen föreslår dock att de
åtgärder där en, eller flera, av dessa faktorer inte uppskattats, utreds.
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Synpunkter på specifika åtgärdsförslag
Åtgärdsförslaget om Gobigas bedöms ha stor effekt. Dock har projektet lagts ner efter
omfattande kritik vad gäller ekonomisk bärkraft. Även miljönyttan har ifrågasatts. Föreningen
önskar därför att en utförligare motivering ges ifall staden och Miljöförvaltningen vill att
projektet återupptas.
Utredningen påpekar på ett förtjänstfullt sätt att flygets utsläpp måste minska kraftigt och att
detta till största del måste ske genom en minskning av trafikvolymen. Dock nämner man
ändå tanken på “fossilfritt” flygbränsle som ett sätt att göra stadens flygresor klimatvänliga.
Men allt höghöjdsflygande som bygger på förbränning är klimatpåverkande, och mängden
biomassa som på ett hållbart sätt kan utvinnas räcker inte på långa vägar till att generera
flygbränsle för dagens trafiknivåer. Staden bör därför så långt det alls är möjligt föregå med
gott exempel och avstå från flygresor.
Man diskuterar också, under rubriken “Livsstil”, olika sätt att få stadens invånare att “öka
utsorteringen av avfall”. Detta är förstås angeläget. Men sådana åtgärder borde matchas
med en ansträngning i nästa led att verkligen återvinna mer av det material som insamlas.
Särskilt plastmaterial har en bedrövligt låg återvinningsgrad och det mesta som samlas in
förbränns i dag.
Avslutning
Naturskyddsföreningen i Göteborg föreslår att Miljöförvaltningen tar fram en handlingsplan
som visar på hur staden skall implementera de presenterade åtgärderna. Denna
handlingsplan föreslås innehålla en tidplan för respektive åtgärd. Målkonflikterna och
processägarskapet som presenterats i rapporten Fossilfritt Göteborg bör diskuteras med
berörda aktörer, samt redovisa på hur samarbetet skall se ut och hur åtgärderna skall
implementeras. Åtgärdsförslagen som staden har fullständig rådighet över bör omgående
prioriteras och så snabbt som möjligt redovisas i nästkommande budget.
Rapporten nämner vikten av att åtgärder behöver ske på regional, nationell och internationell
nivå. Klimatgruppen i Göteborg stödjer detta och önskar se ett utökat samarbete mellan
dessa aktörer och staden.
Rapporten nämner vikten av att visa mod, avsätta tid, samt avsätta resurser.
Naturskyddsföreningen i Göteborg stödjer detta. De presenterade åtgärderna bör snabbt
prioriteras och bli en del av nästkommande budget. Föreningen önskar se att staden visar
på handlingskraft för dagens och framtidens invånare.
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