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Temaplan 2019 

NR 1 GRÖNA FINANSER
Hur pengar placeras har betydelse för investeringens miljöpå-
verkan och finanssektorn får allt större betydelse som drivkraft 
för hållbarhetsarbetet. Såväl privatpersoner som stora inves-
terare söker information om hur hållbara deras placeringar är 
– och det gäller mycket mer än bara klimatutsläpp. Vad är en 
hållbar investering? Och hur följer du upp den på bästa sätt?

Utgivningsdag: 27/2
Materialdag: 8/2

NR 2 CIRKULÄR EKONOMI
Ett resurseffektivt samhälle är en förutsättning för hållbarhet. 
Vi tittar närmare på hur avfallsströmmarna kan minskas och 
hur återanvändning och återvinning kan öka. Case och guider 
för ökad cirkularitet, som riktar sig både till närings livet och 
den offentliga sektorn.

GUIDE: EU och hållbarheten - inför EU-valet

Utgivningsdag: 17/4
Materialdag: 29/3

 
NR 3 HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planering, utförande och förvaltning för ett hållbart samhälle. 
Vi tittar närmare på hållbara byggnader och LCA. Tips på 
verktyg för bättre samhällsplanering, både för social och miljö-
mässig hållbarhet. 

Utgivningsdag: 5/6
Materialdag: 17/5

NR 4 KLIMATET I  PRAKTIKEN
Hur möter vi hotet om ett varmare klimat? Vi skriver om 
klimatanpassning, men också om val av energislag och 
energieffektivisering. Hur ska Sverige klara sina åtagan-
den enligt Parisavtalet – och hur går det för näringslivet? 

GUIDE: Biodiversitet i praktiken

Utgivningsdag: 18/9
Materialdag: 30/8

 
NR 5 TRANSPORTER
En stor del av klimatutsläppen kommer från transporterna. 
Samtidigt är sektorn den som betalar mest för utsläppen. 
Vilka är de senaste tekniktrenderna och forskningsresulta-
ten? Gods- och persontransporter ur ett miljöperspektiv.

Utgivningsdag: 30/10
Materialdag: 11/10

NR 6 HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR
Kraven ökar på miljömässiga och sociala aspekter på leve-
rantörskedjan, både för privata aktörer och vid offentlig 
upphandling. Miljö & Utveckling kommer med praktiska 
råd och tips, och beskriver lyckade exempel. 

Utgivningsdag: 11/12
Materialdag: 22/11

WWW.MILJO-UTVECKLING.SE

Alltid i Miljö & Utveckling:
• Hållbarhetstrender
• Omvärldsbevakning
• Aktuell miljörätt
• Goda exempel: hållbarhetsarbete i praktiken
• Verktyg i hållbarhetsarbetet
• Social hållbarhet

HÖSTVÅR


