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Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2018 

Håbo kommuns miljöstrategi har som syfte att strukturera och tydliggöra hur miljöarbetet och dess 

ansvarsfördelning ska fördelas inom kommunens organisation och kommunala bolag. En strategi 

hjälper kommunen att få en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet, vilket gör den till ett viktigt 

verktyg för Håbo kommun och dess roll som en hållbar tillväxtkommun.  

Miljöstrategin har sin utgångspunkt från kommunens vision - Vårt Håbo 2030, de nationella 

miljökvalitetsmålen samt de regionala miljökvalitetsmålen. Strategin resulterar i tre 

inriktningsområden:  

 En fossilbränslefri kommun 

 En giftfri och resurseffektiv kommun 

 Naturmiljöer med mångfald  

 

Miljöstrategin ska följas upp och utvärderas årligen i form av en heltäckande utvärdering och 

sammanställning.    

Följande redovisning av kommunens miljöarbete innehåller en beskrivning av förvaltningarnas och 

de kommunala bolagens arbete för att målen inom varje inriktningsområde ska uppnås. Ett eller flera 

nyckeltal presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. De gröna nyckeltalen som 

redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommuner (SEKOM) där Håbo varit medlem 

sedan december 2016. Eftersom alla medlemmar använder samma nyckeltal ger det kommunen 

möjligheter att jämföra sig med övriga ekokommuner.  

1. En fossilbränslefri kommun 

Håbo kommun har som målsättning att kommunens egna verksamheter ska vara fossilbränslefria år 

2030. Kommunen ska på så sätt vägleda det övriga samhället mot en övergång till en helt 

fossilbränslefri kommun 2050. Samhällets förbränning av fossila bränslen leder till utsläpp av 

koldioxid till atmosfären och genom att minska användningen av fossila bränslen minskar också 

dessa utsläpp.   

Den enskilt största sektorn för koldioxidutsläpp är industrisektorn, denna sektor redovisas därför 

separat (se figur 1a). Övriga sektorer omfattar energiförsörjning, transporter, arbetsmaskiner, 

produktanvändning, jordbruk, avfall, avlopp och internationell luft- och sjöfart (se figur 1b). Utsläpp 

som orsakas av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med.   

Koldioxidutsläppen har minskat kontinuerligt i Håbo. Senaste värdet uppgick till 3,6 ton koldioxid 

per invånare.
1
 Värdet är fördelat på 1,1 ton från industrisektorn respektive 2,5 ton från övriga 

sektorer. Sedan år 1990 har koldioxidutsläppen minskat med ungefär 45 procent per invånare. För att 

Håbo kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2050 behöver koldioxidutsläppen fortsätta att 

minska med drygt 0,1 ton/invånare per år.   
                                                           

1 Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB. 
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Figur 1a. Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB. 

 

Figur 1b. Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, 

RUS, SCB. 

De samlade utsläppen för de kommuner anslutna till SEKOM har minskat med 26 procent sedan 

1990. Detta är något mindre än den takt som krävs för att klara det nationella etappmålet om 40 

procent minskade utsläpp till år 2020. Sett per invånare har utsläppen minskat med 38 procent. För 

att tydliggöra vilka framtida utmaningar Håbo kommun står inför har man under året beställt en 

koldioxidbudget för kommunen som kommer att ge kunskaper om vilka områden som behöver 

prioriteras i kommande handlingsplaner. Koldioxidbudgeten visar att Håbo kommuns största utsläpp 

kommer från våra transporter och i det avseendet står kommunen inför en utmaning. För att utsläppen 

ska ligga i enlighet med kommunens koldioxidbudget till 2040, behöver kommunens utsläpp minska 

med drygt 16 procent per år.    
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Under miljöstrategins inriktning, fossilbränslefri kommun, finns tre målsättningar där 1.1 

”effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter” är prioriterad med ett 

åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen. 

1.1 Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter genom 
att sätta upp tydliga mål i handlingsplanerna.   

I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns elva stycken åtgärder kopplade till denna 

prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020 för en minskad energianvändning i 

kommunen. De flesta av åtgärderna sträcker sig över flera år och arbete för att kunna utföra 

åtgärderna har påbörjats inom samtliga åtgärder.   

Håbohus har i sin affärsplan för 2015-2018 tydliga mål för energianvändning till uppvärmning, för 

egenproduktion av förnyelsebar el och miljöfordon. Under året har arbetet med att ta fram en 

uppdaterad affärsplan med förtydligade miljömål pågått. Håbohus energianvändning för 

uppvärmning har minskat något under året men deras uppsatta energimål har inte nåtts fullt ut. 63 

procent av Håbohus energianvändning går åt till uppvärmning och 37 procent går till varmvatten 

(källa: Håbohus). 

Kommunala fastigheter  

Under året har en utredning om installation av solel på kommunens fastigheter avslutats. En förstudie 

om vilka fastigheter som är bäst lämpade för att förses med solceller har påbörjats under året. Syftet 

med förstudien är att se om takkonstruktionen på utvalda fastigheter klarar av att installeras med 

solceller (källa: Fastighetsenheten).  

Fastighetsenheten har fortsatt arbetet med att byta ut kommunens bestånd till mer energieffektiv 

belysning. I kommunens gatubelysningsanläggningar består nu 40 % av LED-armaturer. Håbohus 

arbete med att byta ut sin belysning till mer energieffektiv belysning avslutades under år 2017.   

Under år 2018 har ingen specifikt riktad informationssatsning om energibesparande åtgärder för 

brukare som vistas i kommunens lokaler genomförts. Kommunen har istället anordnat aktiviteter via 

den energi- och klimatrådgivning som kommunen bedriver där exempelvis Earth Hour 

uppmärksammats. 

Kommunala transporter  

För att få en bra överblick över kommunens miljöfordonsstatistik tar Håbo kommun hjälp av 

Miljöfordon Sverige som gör miljöfordonsdiagnoser. Håbo kommun har totalt 84 fordon fördelat på 

43 personbilar och 41 lätta lastbilar. Miljöbilsandelen har minskat mot föregående år och uppgår nu 

till 38 procent jämfört med 43 procent 2017. Andelen fossiloberoende fordon (fordon som kan köras 

på något annat än bensin och diesel till exempel etanol, biogas eller el) har minskat marginellt från 12 

till 11 procent. Håbo kommuns organisation har under år 2018 totalt åtta elbilar (lätta lastbilar) och 

sex stycken bensin/el bilar (personbilar), men majoriteten av kommunens fordon drivs av diesel.  

Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta har ökat något och uppgår år 2018 till 133 g 

CO2/km (källa: Miljöfordon Sverige). Håbohus har fortsatt arbeta med att hela deras fordonspark 

skall vara eldriven (exklusive traktorer). Under 2018 har alla bilar utom två i Håbohus bilflotta bytts 

ut till eldrivna fordon (källa: Håbohus).  

Utsläpp som sker till följd av tjänsteresor som sker med bil inom kommunen har minskat marginellt 

under de senaste året; från 0,08 ton per årsmedarbetare till 0,07 ton (se figur 1c).  
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Figur 1c. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil. Datakälla: Håbo kommun.  

1.2 Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande genom att främja 
användning och utveckling av alternativa färdmedel, såsom gång- cykel- och 
kollektivtrafik.  

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under år 2018. Översiktsplanen anger att 

hållbara, alternativa färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik ska främjas. Vid planering 

av nya bostadsområden ska behovet av dessa färdsätt alltid beaktas.  

Håbo kommun har sökt och fått statligt bidrag från klimatklivet för uppförande av 

biogastankställe i kommunen 

1.3 Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa verksamheterna till 
klimatförändringarna, öka andel förnybar energi och således bevara kommunens goda 
folkhälsa och tillväxtförmåga.  

 

Klimatförändringar 

Håbo kommun har under år 2018 inte aktivt jobbat med att anpassa verksamheterna till kommande 

klimatförändringar. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun har däremot 

klimatanpassningsfrågan inkluderats. Under året har ett projekt klimatanpassad 

dricksvattenförsörjning startats i kommunen. Detta utifrån livsmedelsverkets handbok.   

Förnybar energi 

För att vara en fossilbränslefri kommunal organisation år 2030 behöver andelen förnybar och 

återvunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. Vid senaste mätningen var andelen 

förnyelsebar energi i kommunala lokaler 99,5 procent (se figur 1d). För att fortsätta den positiva 

utveckling kommunen uppnått i sin energiförbrukning och uppnå 100 procent är det viktigt att 

kommunen strategiskt fortsätter köpa förnyelsebar el och arbetar med energieffektivisering av sina 

lokaler.  
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Figur 1d. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler Datakälla: Fastighetsavdelningen. 

Håbo kommun erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till kommunens invånare, 

föreningar och företag. Detta sker genom ett samarbete med kommunerna i Stockholms län. Under år 

2018 uppmärksammades bland annat Earth Hour, kommunen delade ut ljus och klimatvågen gav 

besökare möjligheter att ta reda på sin klimatpåverkan. Energi och klimatrådgivningen har deltagit 

vid företagsfrukost och medverkat vid bygglovs öppethus vilket inträffat två gånger under året, i 

samband med detta har solkartan demonstrerats. Man har även erbjudit möjligheten att gå på 

solcellsseminarium och seminarium för att fixa laddplats. Trafikantveckan uppmärksammandes 

tillsammans med UL där vi erbjudit rådgivning och lämnat ut material med energi- och 

klimatbudskap.  

Under 2018 har kommunen planerat inför projektet solelever vilket är ett projektsamarbete med 

naturskyddsföreningen, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Projektet går ut på att skapa ett 

koncept som stärker högstadieelevers kunskaper kring energi- och klimatfrågor med särskilt fokus på 

solenergi.  

Inom Håbo kommuns organisation är inga nya solenergianläggningar installerade under året, den 

beräknade leveransen av solenergi på befintliga anläggningar är samma som för 2017 års beräkning 

(källa: Fastighetsenheten):   

 Slottsbacken. Solel 25 m2. Beräknad leverans 4500 kwh/år.  

 Solängen. Solpaneler 25 m2. Beräknad leverans 12600 kwh/år  

 Räddningsstation. Solpaneler 34 m2. Beräknad leverans 22500kwh/år.   

Håbohus årliga produktion av solenergi har ökat tack vare att tidigare installerade anläggningar tagits 

i drift och låg 2018 på 216 000 kWh/år jämfört med 80 000 kWh 2017 (källa: Håbohus).  

Håbo kommun är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM). SEKOM är ett 

samarbetsnätverk för kommuner, landsting och regionkommuner som verkar för ekologisk och 

ekonomisk hållbar utveckling. Håbo kommun är även medlemmar i Biogas Öst, en regional 

samverkansorganisation, som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas. 



 

 UTREDNING 6(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-20 KS 2019/00045 nr 88613 

 

 

2. En giftfri och resurseffektiv kommun 

Ekologisk jordbruksproduktion minimerar störningar på miljön och bidrar till det giftfria samhälle 

Håbo kommun vill uppnå. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk 

mångfald på åkermarker och i dess närmaste omgivning. I en jämförelse har Håbo drygt 50 procent 

lägre andel ekologiskt odlad åkermark
2
 gentemot medelvärdet inom Sveriges ekokommuner (se figur 

2a). Detta värde har varit oförändrat de senaste åren och idag är det endast ett fåtal jordbruk i 

kommunen som väljer att satsa på ekologisk odling.   

 

Figur 2a. Andel ekologiskt odlad åkermark. Datakälla: Jordbruksverket.  

Att öka efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för konsumenter att påverka 

utvecklingen i önskvärd riktning. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala 

organisationen, framförallt inom färsk frukt och grönsaker, har fortsatt och målsättningen är få in en 

större andel vegetabilier i menyn. I den senaste mätningen uppgår andelen inköp av ekologiska 

livsmedel i Håbos kommunala organisation till 28 procent (se figur 2b). Jämfört med förra årets 30 

procent är det en liten minskning. Under året har kommunen genomfört en upphandling av livsmedel 

där man ökat andelen av ekologiska livsmedel och även infört krav på miljömärkning av särskilda 

produkter som kaffe, bananer, mjölk och havregryn. Ett informationsblad om kommunens inköp av 

ekologiska livsmedel har tagits fram och kommunicerats i kommunens skolor och förskolor (källa: 

Kostenheten) 

Inom kommunens skolor och förskolor används fortsatt partikelfritt vatten för rengöring och 

lokalvård. Man har även arbetat aktivt med konceptet en giftfri förskola under året (Källa: Barn- och 

utbildningsförvaltningen).  

                                                           
2
 Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och 

som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007. 
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Figur 2b. Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen Datakälla: Kostenheten/EkoMatCentrum. 

Miljöcertifiering 

Miljöcertifiering är ett sätt att arbeta systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. 

Håbohus är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas, vilket innebär ett ökat ansvar att 

organisationen arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor.  

Sedan 2016 saknar Håbo kommun miljöcertifierade skolor och förskolor (se figur 2c). Detta är en 

utveckling i fel riktning då ett integrerat miljöarbete i skolorna ger en god grund för hållbar 

utveckling. 

 

Figur 2c. Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket.  
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Avfall 

Ett mått som kan användas för att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster är 

avfallsmängd. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och 

farligt avfall. Mängden hushållsavfall i Håbo kommun har legat på en jämn nivå, runt 600 kg per 

person om året sedan flera år tillbaka (figur 2d). Även om det är positivt att hushållens 

avfallsmängder i kommunen inte ökar, vore det en fördel om detta värde minskade. Enligt Avfall 

Sveriges värderingsgränser är ligger kommunen nu inom kriteriet Mindre god hållbarhet. För att 

uppnå ett bättre hållbarhetsvärde behöver avfallsmängderna minska till <500 kg per person och år. 

 

Figur 2d. Total mängd hushållsavfall per person. Datakälla: Avfall Sverige.   

Under miljöstrategins inriktning, det giftfria och resurseffektiva Håbo, har ett åtgärdspaket 2017-

2020 antagits med syfte att öka källsorteringen i kommunen. Detta åtgärdspaket har tagit fram utifrån 

en prioriterad målsättning
3
. 

2.1 Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och vattenresurser skyddas. 

Under 2018 har flertalet åtgärder påbörjats och genomförts utifrån vattenprogrammets inriktningar, 

vilket berör flera förvaltningar inom kommunen och är ett viktigt arbete för att nå/bibehålla god 

status i vår yt- och grundvatten. Åtgärderna berör bland annat tillsyn av enskilda avlopp och 

kommunens reningsverk, minimera bräddning i det egna avloppsnätet, utredning av alternativ 

dricksvattenförsörjning och framtagande av VA-policy och VA-plan. En vattendag har anordnats i 

samverkan med Biotopia, Upplandsstiftelsen och Håbo naturskola där 200 fjärdeklassare fick lära sig 

mer om kommunens värdefulla vattenmiljö.  

Utredning för en dagvattenpark har genomförts för Gröna dalen med syfte att se hur dagvattnet från 

centrala Bålsta kan renas innan det når Mälaren. Underlaget för dagvattenanläggningen har 

integrerats i programmet för Gröna dalen. 

I samband med nya detaljplaner genomförs dagvattenutredningar enligt kommunens dagvattenpolicy. 

                                                           
3
 Prioriterad målsättning: ”Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka 

kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga vattenförekomster, framför 

allt Mälaren, är friska och livskraftiga” 
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2.2 Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning 
samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att 
kommunens samtliga vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och 
livskraftiga. 

I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns åtta stycken åtgärder kopplade till denna 

prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020. Samtliga åtgärder sträcker sig över flera år 

och ska vara återkommande för att underlätta för lämpliga rutiner att sättas under denna tidsperiod.  

Under år 2018 har arbetet med att informera internt och externt om hur källsorteringen kan öka och 

mängden avfall minska har fortsatt. Håbohus uppmanar regelbundet sina hyresgäster att källsortera 

och uppmuntrar till att källsortera bland annat genom viktbaserad soptaxa.  

Håbo kommun har deltagit i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj där 450 personer deltog i 

kampanjen där framförallt förskolorna engagerade sig. Gatu-/parkenheten anordnade 

skräpuppsamlingsplatser i Bålsta och Skokloster där allmänheten kunde lämna in sitt skräp vilket 

dock inte utnyttjades.   

Arbete med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt under verksamhetsåret 2018. 

Gatu-/parkenheten har under året bytt ut 95 procent av alla kvicksilverarmaturer. En K-HEAT 

ogräsbekämpningsmaskin har köpt in vilket möjliggör en giftfri ogräsbekämpning. 

Arbetet med att minska användningen av kemikalier inom lokalvården har fortsatt under år 2018. 

Rengöring sker med partikelfritt vatten i samtliga lokaler där kommunen har verksamhet och 

lokalvården rengör. Det har förbättrat arbetsmiljön för de som städar och för de som vistas i 

lokalerna. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat vidare med konceptet giftfri förskola och 

förutom att använda den kemikaliefria rengöringsmetoden så har man fortsatt arbetet med att rensa ut 

leksaker och möbler som kan innehålla skadliga. Vid nya upphandlingar är krav på giftfria material 

obligatoriska. 

2.3 Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och sociala 
miljöer, och hållbar samhällsutveckling i kommunen. 

På slottsskogsleden har en ny gång- och cykelvägsanslutning anlagts till busshållplatsen Idealbyn 

ifrån Kardinalvägen. Man har även anlagt en ny gång- och cykelväg mellan Stockholmsvägen/ 

Runbrovägen/ Däckvägen. På Stockholmsvägen vid Mickes Grill och Hemköp har arbetet med ett 

säkrare övergångsställe påbörjats under året. Dessa åtgärder ökar trafiksäkerheten för gång- och 

cykeltrafikanter.  

Barn- och utbildningsförvaltningen stödjer i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning årligen 

Natur- och miljöboken ekonomiskt, en miljöutbildning till våra skolbarn. Barn- och 

utbildningsförvaltningen arbetar även med ett värdegrundsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

3. Naturmiljöer med mångfald 

Att skydda land- och vattenområden bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande 

ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen. Det är ett bra verktyg för att bevara 

ekosystemtjänster, till exempel dricksvattenproduktion, minskad jorderosion, luftrening, 

rekreationsmöjligheter och klimatreglering. 
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Andelen skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan 2011 på 15 procent (se figur 3). Detta omfattar 

en yta av 2725 hektar. Naturreservaten upptar tillsammans störst yta, 99 procent av den skyddade 

arealen i Håbo kommun. Det finns åtta naturreservat i Håbo kommun. Dessa är Granåsen, 

Kalmarnäslandet, Ekillaåsen, Hjälstaviken, Sandviksåsen, Arnöhuvud, Sandhagen och Skokloster. 

Det största reservatet är Skoklosters naturreservat med en yta av 997 hektar. Skogligt 

biotopskyddsområde som inte innefattas i ett naturreservat finns representerat i den resterande 

skyddade naturen (1 procent). Utöver dessa skyddade land- och vattenområden finns naturmark som 

säkerställts genom planläggning, detta skydd väger dock inte lika tungt.   

I en jämförelse av nyckeltalet med de andra ekokommunerna ligger Håbo bra till. Nyckeltalet tar 

dock inte hänsyn till hur mycket skyddsvärd natur det finns totalt. I Håbo kommuns naturvårdsplan 

finns en kartläggning över områden med höga natur- och friluftslivsvärden. Många av dessa saknar 

idag skydd och här finns det potential för kommunen att öka andelen skyddad mark.  

 

Figur 3. Andel skyddad natur. Datakälla: SCB. 

 

Under miljöstrategins inriktning, naturmiljöer med mångfald, finns fyra målsättningar varav följande 

två är prioriterade: 

 3.2 ” Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett 

långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de områden med höga rekreations- och 

naturvärden samt stor artrikedom”.  

För att uppnå detta har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket 2017-2020 där man strävar efter en 

ökad andel skyddad natur i kommunen. 

 

 3.3 ”Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära 

natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation”.  
För att uppnå detta har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för 

gång- och cykel i kommunen. 
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3.1 Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden för att 
ge goda möjligheter att skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster. 

Arbete med en grönstrukturplan har fortsatt under året och utgör underlag i arbetet med att ta 

framtagandet av Håbo Kommuns nya översiktsplan.  

Den fortsatta planeringen av Bålsta centrum fokuserar på att förtäta området istället för att ta 

naturmiljöer i anspråk.   

Arbetet med Logistik Bålsta har fortsatt under året och i slutet av 2018 påbörjades byggnation av 

bullervall och avverkning i området vilket tar naturmiljöer i anspråk. 

3.2 Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett 
långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de områden med höga rekreations- och 
naturvärden samt stor artrikedom. 

I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns sex stycken åtgärder kopplade till denna 

prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen.   

Arbete med ett grönstrukturunderlag till översiktsplanen har vidareutvecklats under 2018, dels genom 

inventering av skolnära natur dels genom kartläggning av rekreativa värden i Krägga och Skokloster. 

Utredning har genomförts inom programarbetet med Dragelund kring hur Lillsjöns natur-, kultur- och 

friluftsvärden långsiktigt kan skyddas och vidareutvecklas.  

Under 2018 har ett LONA projekt (lokala naturvårdssatsningen) startat upp som syftar till att ta fram 

förslag på hur vatten kan hållas kvar i landskapet och samtidigt minska näringsbelastningen och 

dagvattnets påverkan till Stora Ullfjärden. Kommunen driver även fler lokala 

naturvårdssatsningsprojekt. 

Utredningar har genomförts inom detaljplanearbetet för Skokloster udde för att kartlägga områdets 

natur- och friluftsvärden och integrera detta i detaljplanen. 

Under 2018 har det arbetats med att förvalta kommunens nuvarande smultronställen som är Biskops-

Eken och Kvarnkojan. Inga nya smultronställen i naturen har tillskapats under året.   

3.3 Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära 
natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation. 

I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns tre stycken åtgärder kopplade till denna 

prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- och 

cykel i kommunen. Håbo Marknads AB har fortsatt sitt arbete med att främja cykelturismen i 

kommunen och samverkar med Sweden by bike i detta arbete. Man har även avslutat leaderprojektet 

i Stämsvik där den gamla järnvägsbanken rustats upp och numer erbjuder gång- och cykelmöjligheter 

över Ekolssund.  

Under året har ett nytt leaderprojekt startats för att utveckla landsbygden och skapa arbetsplatser i 

Skokloster.  

På Slottsskogsleden har en ny gång- och cykelvägsanslutning anlagts till busshållplats Idealbyn ifrån 

Kardinalvägen. Man har även anlagt en ny gång- och cykelväg mellan Stockholmsvägen/ 

Runbrovägen/ däckvägen. På Stockholmsvägen vid Mickes Grill och Hemköp har arbetet med ett 
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säkrare övergångsställe påbörjats under året. Dessa åtgärder syftar till att ökar framkomligheten i 

området, men ökar också trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.  

Naturskolan Vattunöden, som ligger i naturreservatet på Kalmarnäslandet, är en mycket uppskattad 

verksamhet. Där bedrivs undervisning för kommunens skolbarn (årskurs F-9).   

3.4 Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som förnybar 
resurs. 

Arbetet med grönstrukturunderlag som integreras i översiktsplanen är en viktig komponent för att 

tydliggöra skogens betydelse. Det långsiktiga och storskaliga perspektivet är viktigt för att bibehålla 

och stärka de gröna sambanden i landskapet så att skogen blir en långsiktig resurs för biologisk 

mångfald och rekreation. Parkenhetens förvaltning av kommunens tätortsnära skogar sker främst 

utifrån sociala och biologiska värden, en skötselinriktning som är av stor betydelse för att bevara 

ekosystemtjänster, biologisk mångfald och bidra till god folkhälsa. Under året har parkenheten satt 

upp biholkar och anlagt planteringar med syfte att gynna insektslivet. Även Håbohus har satt upp 

biholkar under året. 

Under 2018 har ett planeringsarbete påbörjats för att knyta ihop och förstärka de rekreativa värdena 

längs med åsen från centrala Bålsta till Ekilla. Andra åtgärder som fortsatt under året är förvaltning 

och utveckling av kommunala naturreservatet Granåsen.  
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