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Inledning
Norrköping är en kommun i förvandling och antalet invånare har under de 
senaste åren ökat med runt 2000 personer årligen. Vår vision är att antalet 
invånare ska ligga på över 175 000 personer till år 2035 och visionen är 
också att vi då ska vara en av Sveriges främsta miljökommuner. Därför är 
det viktigt att vi ställer om till en hållbar utveckling. En hållbar utveckling 
tar hänsyn både till den sociala, den ekonomiska och den ekologiska 
dimensionen av samhällsutveckling. Det handlar om en samhällsutveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov (definition enligt Brundtland-rapporten 
1987). Detta dokument beskriver i första hand den långsiktiga politiska viljan 
för kommunens uppdrag kring miljö, men ska samtidigt ta hänsyn till den 
sociala och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling.

Vad är ett inriktningsdokument för miljöpolitiken?
Arbetet med miljöfrågor är långsiktigt. Genom att beskriva den 
långsiktiga politiska viljan och den lokala ambitionen inom miljöområdet 
utgör inriktnings-dokumentet en plattform i kommunens miljöarbete. 
Intentionerna i dokumentet ska avspegla sig i kommande övergripande 
mål och preciseringar för Norrköpings kommun och därefter konkretiseras i 
nämndernas uppdragsplaner.

Globala och nationella mål
 
I september 2015 antog FN Globala mål för en hållbar utveckling, i Sverige 
kallad Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 stycken globala mål och 
169 delmål som till år 2030 ska leda världen mot en fredlig och hållbar 
utveckling. Flera av dessa mål handlar om miljödimensionen av hållbar 
utveckling, exempelvis rent vatten, hållbar konsumtion och produktion och 
att bekämpa klimatförändringarna.

I Sverige har regeringen dessutom antagit 16 nationella miljömål som ska 
uppnås senast 2020. Miljömålen beskriver den ekologiska dimensionen av 
hållbar utveckling och så gott som alla miljömål har en direkt eller indirekt 
koppling till de globala hållbarhetsmålen. Inriktningsdokumentet för 
miljöpolitiken bidrar till Norrköpings kommuns uppfyllelse av de globala 
hållbarhetsmålen samt de nationella miljömålen. Under varje ämnesområde 
i detta dokument finns en symbol som visar på vilket eller vilka av de globala 
hållbarhetsmålen som inriktningen främst bidrar till att uppfylla.

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org

Developed in collaboration with | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

|  Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015) 

Utgångspunkter för Norrköpings miljöarbete

För att uppnå intentionerna i detta dokument är det viktigt med en  
bred samverkan både mellan våra kommunala verksamheter och med 
externa aktörer i kommunen. Norrköpings kommun ska systematiskt 
arbeta med att utveckla miljöfrågorna i kommunens samtliga verksamheter 
inklusive bolagen. 



Hållbar samhällsplanering
 
Norrköping är en växande kommun och att transportera sig på ett 
klimatsmart sätt ska vara lätt. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras 
och gång- och cykelvägarna liksom kollektivtrafiknätet och infrastruktur för 
miljöfordon ska vara väl utbyggda. Spårvägstrafiken ska utvecklas. 

Bebyggelse samplaneras med trafiken på ett strukturerat sätt. 
Transportslagen anpassas väl till varandra för att underlätta framkomlighet 
och övergångar mellan olika transportslag.

Norrköping ska vara en integrerad kommun där olika bostadsformer blandas 
väl med grönområden, verksamheter och serviceinrättningar. Bebyggelsen 
ska tåla extrema väderförhållanden som det nya klimatet kan leda till.

Vi ska skapa inkluderande och inspirerande mötesplatser och livsmiljöer för 
alla Norrköpingsbor där barnen är särskilt prioriterade. Vi ska bevara och 
skapa grönska i såväl offentliga ytor som på tomtmark i nya liksom befintliga 
tätortsmiljöer.

Byggande ska ske resurs- och energieffektivt och med hållbara materialval. 
Mark ska nyttjas på ett yteffektivt sätt genom förtätning som tar både social 
och miljömässig hänsyn. Vi ska värna om värdefull hagmark, jordbruks- och 
skogsmark.

”Vi ska värna om värdefull hagmark, 
jordbruks- och skogsmark.”



Friskt vatten
 
Norrköpings kommun ska ha en god kvalitet på dricksvattnet och 
vattentäkterna ska skyddas på ett hållbart sätt. Vi ska värna om våra 
vattenmiljöer och ha en väl fungerande dricksvattenförsörjning.
 
Avloppsvattnet ska vara av så god kvalitet att det inte bidrar till en negativ 
påverkan på växt- och djurlivet. 

Vi ska skapa kreativa lokala lösningar för dagvattenhanteringen.

Vi ska vara en klimatanpassad kommun och vi ska vara väl förberedda på 
konsekvenser av ett förändrat klimat som exempelvis torka, kraftiga skyfall 
och översvämningar.

Jord- och skogsbruksmark ska brukas på ett hållbart sätt där övergödning, 
näringsläckage och kemiska bekämpningsmedel undviks. 

Underhåll av stadens gator samt skötsel av våra parker och grönytor ska ske 
på ett hållbart sätt.  

”Vi ska skapa kreativa lokala 
lösningar för dagvattenhanteringen”



”Godstrafik på landsväg ska 
i möjligaste mån överföras 
till järnväg och sjöfart.” 

Energieffektivt och 100 procent förnybart 
 
Norrköpings kommun ska minska energianvändningen och den energi som 
används ska användas på ett effektivt sätt. Vi ska enbart använda energi från 
förnybara energikällor som exempelvis solceller, vindkraft och biobränslen. 

Genom samverkan med externa aktörer ska kommunen bidra aktivt 
till att ta fram innovativa och energismarta lösningar för att minska vår 
klimatpåverkan. 

Godstrafik på landsväg ska i möjligaste mån överföras till järnväg och sjöfart. 

Norrköpingsborna ska stimuleras till ett ökat klimatengagemang, det ska 
vara lätt att göra rätt. 



Grön ekonomi
 
Kommunen är en stor inköpare av varor och tjänster och därför är 
upphandlingen ett viktigt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Vi ska 
minimera miljöpåverkan av vår egen konsumtion genom att ställa tydliga 
miljökrav vid upphandling och inköp av varor, tjänster och entreprenörer. 

Vi ska använda våra resurser på ett effektivt sätt och främja en cirkulär 
ekonomi där vi underlättar för återanvändning, reparationer och 
delningsekonomier. 

Hållbarhetsaspekter ska styra våra placeringar och investeringar av 
kommunala medel. Vi ska regelbundet emittera Gröna obligationer för 
kommunens gröna investeringar.

”Hållbarhetsaspekter ska 
styra våra placeringar och 
investeringar av kommunala 
medel.” 



Giftfri miljö
 
Både produktionen och konsumtionen av kemikalier har ökat rejält under 
de senaste årtiondena. Kemikaliefrågorna berör såväl hushåll som offentlig 
verksamhet och företag. 

Vi ska arbeta aktivt för ett giftfritt Norrköping och fasa ut de farligaste 
kemikalierna ur samhället. Kommunen ska vara föregångare genom att 
gå längre än vad lagstiftningen säger. Barn ska vara prioriterade i arbetet 
eftersom barn är särskilt utsatta och känsliga.

Avfallsmängderna ska minska och samtliga kommunala verksamheter ska 
källsortera sitt avfall i så stor utsträckning som möjligt. Norrköpingsborna ska 
stimuleras till en hållbar och giftfri livsstil.

”Kommunen ska vara föregångare 
genom att gå längre än vad 
lagstiftningen säger.” 



Biologisk mångfald
 
Vi ska skydda vår natur, bevara och öka den biologiska mångfalden i 
Norrköping. Våra naturområden ska skötas och utvecklas på ett hållbart 
sätt. Vid exploatering av grönområden ska naturvärdena bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt och i de fall det inte är möjligt ska dessa 
kompenseras. 

I tätortsområden ska vi utöka och utveckla vattenstråk och den urbana 
grönskan, vilket även skapar mervärden i form av ökad livskvalitet, förbättrad 
hälsa och ökad motståndskraft till klimatförändringar. 

Ekosystemtjänster ska vägas in i beslutsprocesser och andelen naturvärden i 
kommunen ska öka. 

Vi ska ta bort vandringshinder för fiskar och andra organismer i prioriterade 
vattendrag.

Vi ska stimulera etablering och utveckling av odling och koloniverksamhet i 
tätbebyggelse. 

”Våra naturområden 
ska skötas och 
utvecklas på ett 
hållbart sätt.” 
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Antagen av kommunfullmäktige 28 augusti 2017

Inriktningen gäller för hela den kommunala förvaltningen, 
kommunala nämnder och kommunala bolag. Inriktningen är 
ett styrdokument som beskriver den långsiktiga politiska viljan 
inom miljöområdet.


