
HÅLLBARHET



HÅLLBARHET UTVECKLING
En utveckling som"... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

Miljömässig hållbarhet

Social hållbarhetEkonomisk hållbarhet



AGENDA 2030



AGENDA 2030



FASTIGHETS-
SEKTORN

• 35% av total energi
• 40 % av material
• Näst största

avfallskategorin
• 10 miljoner ton CO2

= alla personbilar



SVERIGES KLIMAT- OCH ENERGIMÅL

SVERIGES MÅL TILL 2040/ 
2045

100 % förnybar elproduktion år 2040
Nettonollutsläpp år 2045

SVERIGES MÅL TILL 2030

63 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört
med 1990
70 % lägre utsläpp från inrikes transporter
jämfört med 2010
50 % effektivare energianvändning jämfört 
med 2005



MILJÖMÄSSIG 
HÅLLBARHET



KLIMAT-
KRISEN



DE NIO
PLANETÄRA
GRÄNSERNA
Risk att vi “trycker på 
knappar” som inte går
att göra ogjort.



1,5 GRADER



SÄTT ETT
KLIMATMÅL
• Måste hålla oss

under 1,5 grader
• Forskningsbaserat

mål: Halvera
utsläppen till 2030 
(från 2020)

• 5% minskning per år
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CO2-utsläpp från fastighet och de boende

Boendes bilkörning Fjärrvärme Fastighetsel ROT-projekt Hushålls- och verksamhetsel



BRF

5500 ton CO2e 2900 ton CO2e

HSB SÖDERTÖRN



NÅGRA LÅGT 
HÄNGANDE FRUKTER



RESURSHUSHÅLLNING

• Dela – bilpool, mopedpool, 
cykelpool, verktygspool.

• Bytesrum.
• Minska energianvändning.



MINSKA ENERGIANVÄNDNING

Påverka de boende
• flytta bort möbler och gardiner från 

radiatorer. 
• vädra snabbt men ordentligt vid 

vädring.
• lufttorka tvätt.
• duscha snabbt och mindre hett.
• undvik bad.



BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH GIFTFRI MILJÖ

• Främja olika 
växtlighet, 
pollinatörer, 
insekter och fåglar

• Mindre farliga 
ämnen 



HSB
SÖDERTÖRNS
BIDRAG DÅ?



ETT LITET, LITET AXPLOCK…



• Marksyn fångar upp behov biologisk mångfald 
och klimatanpassning

• Underhållsplan för långsiktighet och 
hållbarhet

• Miljökrav på entreprenörer

• Överlåtelsetillsyner

• Genomför kontroll av styrelse och 
leverantörer utifrån Finansinspektionens krav

• Bevakar avtal inför ev. omförhandling

• Beskär buskar och träd runt ex. belysning 
för trygghet.

• Kontrollerar andrahandsuthyrningar

• Tillhandahåller nyckeltal som ger en enkel 
överblick för medlemmar och potentiella 
medlemmar
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