Klimatsamverkan Lund
en avsiktsförklaring inom Borgmästaravtalet
Halten av växthusgaser i atmosfären ska enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras
på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte leder till negativa konsekvenser.
Vid FN:s klimatmöte, i Paris 2015, kom världens länder överens om att den globala temperaturökningen
ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.
Lund är en av de över 7 000 kommuner som har skrivit under Borgmästaravtalet för energi och klimat,
Covenant of Mayors. Syftet med avtalet är att visa att städer runt om i världen är beredda att gå före och
visa vägen mot ett fossilfritt och klimatanpassat samhälle. På samma sätt har många företag gått före
och visat att näringslivet är en viktig del i klimatlösningen.
Ett aktivt arbete inom energi- och klimatområdet bidrar också till att nå de globala målen, Agenda 2030.

Framför allt berörs följande mål:
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Lunds kommun har antagit ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser från kommunen som
geografiskt område. Utsläppen ska halveras till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.
Etappmålet för 2030 är en minskning med 80 procent jämfört med 1990. För att nå dessa mål behöver
alla som bor och verkar i Lunds kommun bidra.

Samarbetet delfinansieras av Region Skånes miljövårdsfond, 2016-2018

Avsiktsförklaring
Vi kommer genom aktivt arbete och samverkan att bidra till framtida minskade växthusgasutsläpp.
Undertecknade företag och organisationer kommer att, inom klimatområdet
-

Bidra till att Lunds kommuns klimatmål för det geografiska området nås
Dela med oss av erfarenheter och kunskap
Årligen redovisa klimatutsläpp inom Lunds kommun1
Årligen redovisa genomförda samt planerade klimatåtgärder
Aktivt delta på Lunds Klimatallians möten och aktiviteter
Aktivt samverka med Lunds kommun i klimatarbetet inom ramen för Borgmästaravtalet
(Covenant of Mayors)
Synliggöra och kommunicera samarbetet i relevanta sammanhang

Lunds kommun kommer att
-

1

Aktivt verka för att vara Sveriges ledande klimatkommun genom att ha högt ställda mål och
konkreta handlingsplaner för genomförande av klimatarbetet
Sammanställa och rapportera deltagande företags klimatåtgärder till det europeiska
Borgmästaravtalet för energi- och klimat
Synliggöra samarbetet och deltagande företag i relevanta sammanhang
Erbjuda stöd och rådgivning, exempelvis via kommunens energi- och
klimatrådgivningsverksamhet

Undantag kan förekomma för verksamheter som inte kan särredovisa utsläpp inom Lunds kommun

Lund den 20 april 2018
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AF-Bostäder

Castellum

Flextrus AB

Flyinge AB

GLF Genarps Lådfabrik AB

Handelsbanken

Ideon Science Park

Kraftringen Energi AB

_______________________________________
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB

_________________________________________
Lunds Klimatallians

Lunds Kommuns Fastighets AB

Lunds Kommuns Parkerings AB

Miljöbron Skåne

Ottossons Färgmakeri AB

RISE Research Institutes of Sweden

Schneider Electric

Skånska Energi AB

Sustainable Studio

Tuna Trafikskola

ViaEuropa Sverige AB

Wihlborgs Fastigheter AB

