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Svenska utsläpp högre än vad officiell statistik visar
NY RAPPORT: KONSUMTIONENS MILJÖPÅVERKAN FRÅN FYRA SVENSKA STÄDER
För första gången redovisas miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer:
Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, i en ny rapport från tankesmedjan Cogito och
Stockholm Environment Institute. Rapporten visar att samtliga städer ligger långt över det globala
genomsnittet när det gäller utsläpp av växthusgaser, och många gånger långt över den
utsläppsstatistik städerna själva redovisar.
I den officiella statistiken ingår bara utsläpp som sker inom Sveriges och respektive kommuns
gränser, inte de utsläpp som gjorts för att tillverka och transportera hit alla de saker som utgör den
totala konsumtionen. Om även de räknas in är utsläppen långt högre än den officiella statistiken. För
Sverige totalt sett är utsläppen ca 100 miljoner ton per år, vilket är ca 90 procent högre än de utsläpp
som vanligen rapporteras. Stockholm ligger ca 10 procent över det nationella genomsnittet, med
utsläpp om 15,7 ton per person och år.
-Att mäta den miljöpåverkan som orsakas av den totala konsumtionen ger en mer rättvisande bild av
varför utsläppen fortsätter att öka på global nivå, säger Katarina Axelsson, författare till rapporten
från Stockholm Enviroment Institute.
Studien visar att en svensk i genomsnitt orsakar utsläpp om 14,2 ton växthusgaser per år. Det globala
genomsnittet ligger på 4 ton och för att undvika mycket farlig klimatförändring och hålla
temperaturhöjningen under två grader krävs att utsläppen sjunker till högst 2 ton per person och år.
-Sveriges vikande utsläppssiffror sker idag till priset av ökade utsläpp och ökad miljöbelastning i
andra delar av världen. Föreställningen att svenskars utsläpp enbart genereras inom Sveriges gränser
är förlegad, säger Per Gahrton, ordförande för Cogito.
Stockholm ligger något under genomsnittet när det gäller transporter och boende, vilket kan
förklaras av att Stockholm har en utvecklad kollektivtrafik och lägre uppvärmningskostnader. I
samtliga övriga sektorer, så som livsmedel, kläder och möbler, ligger Stockholm däremot över det
nationella genomsnittet. Studien visar att stockholmarnas livsmedel orsakar drygt 30 procent högre
utsläpp än medelsvenskens.
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