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Hållbar utveckling på Åland



Vision för Åland – manifesterad 2016



Ålands strategiska utvecklingsmål per 2030



FN:s globala mål för en hållbar utveckling 

Stadens miljöprogram har tagits fram utifrån FN:s 
globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030
Miljöledning ISO 140001 Certifierade januari 2011.



13: Bekämpa klimatförändringarna
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NULÄGE - Koldioxidutsläppen för år 2017 är ca 70 % lägre än 
2002 års utsläpp 



7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar    

energi i den globala energimixen

 I stadens fjärrvärmenät har andelen förnybar biobränsle från 
den åländska skogen ökat med 80 % de sista 20 åren



Ökad andel förnybar energi 

 I stadens avloppsverk produceras energi genom biogas. Den producerade 
energimängden kan jämföras med vad 20 normalvillor förbrukar på ett år.-
Avloppsrening
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11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt    
överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

 Vi laddar för en renare och tystare stadsmiljö.

 Fler elbilar tar plats i stadens fordonspark



Energieffektiviseringar

Ett bra exemplen på energieffektiviseringar är stadsbiblioteket. Sedan 2011 har 
elförbrukningen minskat med 65 000 kWh, största anledningen till detta är att 
majoriteten av belysningen är ersatt av LED 
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12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
alla typer av avfall under hela deras livscykel

 Allt städmaterial i stadens daghem är miljömärkta. Handlingsplan finns för 
att undvika kemikalier i bl.a. leksaker och inredning, t.ex. är alla barnens 
vilomadrasser miljömärkta.



12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning           
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

 Klimatsmart och ekologisk mat i skolor och daghem

 Sedan december 2016 har stadens skolelever och daghemsbarn tillgång till 
åländskproducerad ekologisk mjölk. Den totala andelen ekologiska 
livsmedel för stadens daghem och skolor år 2017 blev 35,2 %

 En dag i veckan serveras enbart vegetariskt
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