Växjödeklarationen
Växjö uppmanar Sveriges regering och Europas
kommuner att agera för en fossilbränslefri framtid
I bred samverkan mellan privata och offentliga aktörer har Växjö, Europas grönaste stad,
sedan 70-talet gått från ord till handling i miljöarbetet och kan stolt visa världen att det är
möjligt att arbeta lokalt för ett globalt hållbart samhälle. Växjö ska bli en fossilbränslefri
kommun senast 2030, men det klarar vi inte på egen hand. Därför uppmanar vi i Växjö att
Sveriges regering och kommuner i Europa ska agera för en fossilbränslefri framtid.
Energiförsörjning
De senaste 20 åren har Växjös medborgare nästan halverat utsläppen av fossil koldioxid. Växjö
har redan byggt kraftvärmeverk som producerar fossilbränslefri värme, kyla och el. Hushållens
matavfall samlas in och blir till biogas för bussar och bilar. Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn måste öka. Vi vet redan nu att det är tekniskt möjligt att producera förnybart fordonsbränsle vid vårt kraftvärmeverk, men det innebär stora finansiella risker för en enskild aktör.
Växjö uppmanar Sveriges regering att skapa en ekonomisk struktur som gör investeringar för
produktion av förnybara fordonsbränslen lönsamma.
Växjö uppmanar Europas kommuner att ställa om till fossilbränslefria energisystem.

Hållbart resande
Växjö satsar på hållbart resande till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Våra bussar går på
förnybara bränslen och vi kommer anlägga supercykelvägar för snabbt och smidigt resande inom
kommunen. Växjö ska bli ett föredöme för hållbart resande genom att kommunen genomför 52
utpekade åtgärder för hållbart resande fram till 2020. Växjö är en del av en region och vi behöver
enkel och attraktiv regional infrastruktur som ger tillgänglighet utan fossila drivmedel. Vi behöver höghastighetståg via Växjö, vilket ger tillgänglighet både nationellt och internationellt.
Växjö uppmanar Sveriges regering att satsa på dubbelspår på befintliga järnvägar och på en
höghastighetsbana via Växjö och andra regionala centra.
Växjö uppmanar Europas kommuner att utforma städer så att hållbara transporter främjas.

Byggnader
Växjö bygger i trä. Vi bygger passivhus, lågenergihus och plushus i nära samarbete mellan
kommun, näringsliv och akademi. Tillsammans med näringslivet och andra kommuner i Europa
ska Växjö genomföra omfattande innovativa investeringar för att öka energieffektiviteten i vårt
miljonprogramsområde. Vi upplever att det är svårt att ställa tillräckligt framåtskridande energikrav eftersom Boverkets byggregler är för svaga och riksdagen stiftat en lag som försöker
hindra kommuner att ställa särkrav. Växjö upplever också att det saknas tillfredsställande metoder och rutiner för att säkerställa att Boverkets byggregler efterlevs. Växjö kommun, tillsammans

med Linnéuniversitet och privata aktörer, är beredda att gå i täten för att säkerställa att ställda
energikrav verkligen efterlevs.
Växjö uppmanar Sveriges regering att ge Boverket i uppdrag att dels skärpa energikraven i
gällande byggregler rejält, dels premiera förnybar fjärrvärme som uppvärmningskälla före el
och dels säkerställa att ställda energikrav verkligen efterlevs. Växjö uppmanar också Sveriges
regering att åter låta Sveriges kommuner få gå före, när det gäller att ställa särkrav angående
miljö och energi vid markförsäljning.
Växjö uppmanar Europas kommuner att genomföra långtgående satsningar för att minska
byggnaders energiförbrukning.
Konsumtion
Växjö ska ta ansvar även för vår indirekta klimatpåverkan, d v s från vår konsumtion. En växande världsbefolkning och begränsade naturtillgångar gör att råvaruflödet behöver förändras.
Vi ska ställa om från ett samhälle där vi ständigt tar ut nya resurser, förbrukar dem och sedan
kastar bort dem, till ett samhälle som bygger på hållbara cykler. Genom att förlänga livslängden
på produkter, förhöja kvaliteten på nytillverkade produkter samt underlätta för återbruk, så kan
enorma resurser sparas. Växjö ska etablera ett kunskapscentrum för cirkulär ekonomi, anlägga en
återbruksby och ta fram lokala styrmedel för att främja cirkulär ekonomi.
Växjö uppmanar Sveriges regering att skapa styrmedel som gynnar cirkulär ekonomi.
Växjö uppmanar Europas kommuner att främja cirkulär ekonomi.

Samverkan och ledarskap
I Växjö arbetar vi gränsöverskridande för att nå målet fossilbränslefri kommun. Växjö har av
många kallats Europas grönaste stad och Växjö var en av de första kommunerna i Europa att
underteckna Borgmästaravtalet. Växjö visar vägen för ett fossilbränslefritt samhälle och vi gör
det i bred samverkan. För att målet ska vara möjligt att nå behövs tydligt ledarskap på nationell
och internationell nivå, vilket leder till ett mer innovativt näringsliv med stor ekonomisk utvecklingspotential.
Växjö uppmanar Sveriges regering att sätta som mål att bli världens första fossilbränslefria
nation samt driva på för att EU-kommissionen beslutar om bindande klimatmål för
Europeiska unionen.
Växjö uppmanar Europas kommuner att driva utvecklingen i rätt riktning genom att
underteckna och leva upp till Borgmästaravtalet!
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Växjödeklarationen överlämnas den 25 mars 2015, under Earth Week,
till klimat- och miljöminister Åsa Romson samt till VD för Energy Cities, Claire Roumet.

