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Ändring i klimatkompensation av 
samhällsbetalda resor i Kalmar kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimatkompensationssystemet 
enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor. Dock ska 
klimatkompensationen fortsättningsvis utgå från 2016 års nivå och inte höjas 
enligt den länsgemensamma modellen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att de medel som kommunens klimat-
kompensering ger ska användas för inköp av bioflygbränsle under 2018-2020. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att upphandla en 
leverantör av bioflygbränsle till Kalmar Öland Airport AB. 
 
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om klimatkompensation den 20 juni 2016 
§ 132, upphör därmed att gälla. 
 

Bakgrund 
Klimatkompensationssystemet har varit i drift i Kalmar kommun sedan  
1 januari 2015, med fakturering för 2014. Syftet med kompenseringen är att 
fungera som hjälpmedel för att nå målet Fossilbränslefri kommun 2030 samt 
målet klimatneutrala samhällsbetalda resor 2020. Kompenseringen gör att de 
som reser med fossila bränslen får betala en procentsats på det fossila 
drivmedlet alternativt resekostnaden och betala in till en gemensam pott. 
Procentsatsen ökar successivt fram till 2030. Klimatpotten har under 2015 och 
2016 används till olika miljöåtgärder. Pengarna har främst gått till utbyggnaden 
av laddinfrastruktur, men har även använts till finansiering av musselprojekt. 
Kompenseringen har genererat dessa belopp under åren: 
 
2014: 307 204 kr 
2015: 275 647 kr 
2016: 744 355 kr 
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Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att fortsätta med klimatkompensa-
tionssystemet enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor och i 
enlighet med en nivåtrappa.  
 
Alla transportslag har någon form av negativ påverkan på miljön, så även 
flyget. Globalt utgör flygets utsläpp ca 2 procent av de totala koldioxid-
utsläppen. Flygbranschen samarbetar på global nivå för att minska sin 
miljöbelastning och man har nyligen enats om gemensamma utsläppsmål. Från 
år 2020 ska utsläppen vara konstanta (trots att flygnäringen förväntas växa 
varje år) och från år 2050 ska flygindustrin halvera sina koldioxidutsläpp, 
baserat på 2005 års nivå. Detta ska ske genom teknikutveckling av flygplan och 
motorer, effektivare flygvägar samt global utveckling av bioflygbränsle 
framställt av förnyelsebara råvaror/avfall.  
 
Framväxten av biobränsle för flygplan är en förutsättning för att minska 
användningen av fossila bränslen och därmed även flygets klimatpåverkan. 
Bioflygbränsle är, inom en överskådlig framtid, det enda bränslet som kan 
reducera koldioxidutsläppen från flygresor.  
 
Redan nu finns flygbiobränsle tillgängligt på marknaden, framställt av bland 
annat frityrolja. Dock är produktionen begränsad till få fabriker i världen, vilket 
påverkar prisbilden avsevärt. I dag är priset för flygbiobränsle 4-5 gånger så 
dyrt som fossilt bränsle. Volymen måste alltså upp för att prisnivån ska gå ner.  
I ett mindre perspektiv kan vi konstatera att bra kommunikationer är totalt 
avgörande för en regions utveckling. Detta gäller även Kalmarregionen där 
flygets betydelse ur ett regionalekonomiskt perspektiv framgår tydligt i rapport 
framtagen av WSP från 2011. Också i den regionala utvecklingsplanen (RUS), 
som Regionförbundet i Kalmar län beslutat om, framgår vikten av en väl 
fungerande flygplats för att regionen ska utvecklas. Regionförbundet har 
tillsammans med kommunerna även fastställt målet om en fossilbränslefri 
region 2030 vilket även flygnäringen måste ta till sig och aktivt arbeta för att 
nå. 
 
 
 
 
Annette Andersson Ola Johansson 
kommundirektör VD Kalmar Kommunbolag AB 
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