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Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2017 

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

ansvarsfördelning ska ske inom kommunens organisation och kommunala bolag. Det är ett viktigt 

verktyg för att Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. En strategi hjälper kommunen att 

få en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet. 

Miljöstrategin utgår från kommunens övergripande mål, Vårt Håbo 2030 och de nationella miljökva-

litetsmålen samt de regionala miljökvalitetsmålen. Strategin mynnar ut i tre inriktningsområden; fos-

silbränslefri kommun, en giftfri och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald.  

Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen. En heltäckande redovisning av kom-

munens arbete ska sammanställas. Följande redovisning av kommunens miljöarbete innehåller en be-

skrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att målen ska uppnås. Ett eller 

flera nyckeltal för respektive inriktningsområde presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo 

kommun. De gröna nyckeltalen som redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommu-

ner (SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i december 2016. Eftersom alla medlemmar an-

vänder samma nyckeltal kan kommunen även jämföra sig med övriga ekokommuner.  

1 Fossilbränslefri kommun 

Håbo kommun ska ställa om mot en hållbar framtid och de egna verksamheterna ska vara fossilbräns-

lefria år 2030 och visa vägen för övriga samhället som ska vara det år 2050. Utsläppen av koldioxid 

speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Vi behöver minska vår användning av fossila 

bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. 

Industrin är oftast den enskilt största sektorn för koldioxidutsläpp och separeras därför från de övriga 

sektorerna (figur 1a). Övriga sektorer innefattar energiförsörjning, transporter, arbetsmaskiner, pro-

duktanvändning, jordbruk, avfall och avlopp samt internationell luftfart och sjöfart (figur 1b).  

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare 

 SEKOM-medel  Håbo 

Figur 1a. Koldioxidutsläpp från industrisektorn per kommuninvånare. Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB. 
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Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare 

 SEKOM-medel  Håbo 

Figur 1b. Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare. Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB. 

Koldioxidutsläppen har minskat kontinuerligt i Håbo. Senaste värdet uppgick till totalt 3,7 ton koldi-

oxid per invånare (källa: Nationell emissionsdatabas, RUS, SCB). 1,1 ton från industrisektorn respek-

tive 2,6 ton från övriga. Sedan år 1990 har koldioxidutsläppen minskat med ungefär 44 procent per 

invånare. För att Håbo kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2050 behöver koldioxidut-

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

 

Håbo kommun är en tillväxtkommun och de totala koldioxidutsläppen för Håbo har därför bara mins-

kat med ungefär 26 procent sedan år 1990. Enligt det nationella etappmålet för Begränsad klimatpå-

verkan ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent mellan år 1990-2020 (exklusive verk-

samheter inom handeln med utsläppsrätter) vilket innebär att utsläppsminskningen går för långsamt. 

Håbos största utsläpp kommer från våra transporter där kommunen står inför en utmaning men även 

energiförsörjningen är en stor utsläppspost. 

Under miljöstrategins inriktning, fossilbränslefri kommun, finns tre målsättningar där 1.1 ”effektivi-

sera 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.  

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

produktion av förnyelsebar el och miljöfordon.  

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 kommu-

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

påbörjats inom samtliga åtgärder.  

Två av åtgärderna som skulle vara utförda under år 2017 har delvis utförts. En fortsättning på den 

fastighetsinspirationsdag som utfördes år 2017 kommer även att ske under år 2018 för ett ökat erfa-

renhetsutbyte. Under året infördes ett nytt biljettsystem som erbjuder ett liknande alternativ som ett 

erbjudande om årsbiljett för kollektivtrafik mot nettolöneväxling innebär för kommunens anställda.  

Kommunala fastigheter 

Kommunens mål om att energiförbrukningen (el- och fjärrvärmeanvändning) ska minska med minst 

1 procent per år uppnåddes och utfallet blev 2,7 procent (källa: Fastighetsenheten). Andelen direkt-

verkande el i kommunen har fortsatt att minska under år 2017 och är mellan 1,5 - 2,0 procent. Den 

direktverkande elen i ishallen och till ventilationen har skiftat till fjärrvärme. År 2017 kan kommunen 
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särskilja fastighets- och verksamhetsel på två objekt vilket underlättar uppföljningsarbetet. Håbohus 

energianvändning för uppvärmning år 2017 minskade marginellt (källa: Håbohus).  

Fastighetsenheten har bytt ut cirka 20 procent av kommunens bestånd till mer energieffektiv belys-

ning. Håbohus arbete med att byta ut sin belysning till mer energieffektiv belysning avslutades under 

år 2017.  

Under år 2017 har ingen specifikt riktad informationssatsning till brukare som vistas i kommunens 

lokaler om hur de kan spara energi utförts. Kommunen har mer allmänt lyft energifrågan internt och 

anordnat olika aktiviteter via den energi- och klimatrådgivning som kommunen bedriver där exem-

pelvis Earth Hour uppmärksammats.  

Kommunala transporter 

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

fordon Sverige som gör miljöfordonsdiagnoser. Håbo kommun har totalt 76 fordon (personbilar och 

lätta lastbilar). Miljöbilsandelen har ökat kraftigt det senaste året och uppgår år 2017 till 43 procent. 

Andelen fossiloberoende fordon (fordon som kan köras på något annat än bensin och diesel till exem-

pel etanol, biogas eller el) har ökat till 12 procent. Håbo kommuns organisation har under år 2017 to-

talt åtta elbilar (lätta lastbilar) varav sju av dem införskaffades under året. Kommunen har även inför-

skaffat sex stycken bensin/el bilar (personbilar) under år 2017. Majoriteten av kommunens fordon 

drivs fortfarande av diesel. Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta har fortsatt minskat 

och uppgår år 2017 på 131 g CO2/km (källa: Fordonsanalys 2017, Miljöfordon Sverige).   

Håbo kommun saknar en fordonssamordnare. Data för uppföljning (till exempel körsträckor och driv-

medelsförbrukning) inte sker rutinmässigt, vilket försvårar uppföljning på fordonsnivå. Kommunen 

har under år 2017 upphandlat en bilpool som kan samnyttjas mellan personal och invånare. Ännu 

finns inget samutnyttjande med invånare. Under året har den egna andelen fordon fortsatt att minska 

och andelen leasade fordon ökat.  

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

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under år 2017. Översiktsplanen anger att håll-

bara, alternativa färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik ska främjas. Vid planering av nya 

bostadsområden ska behovet av dessa färdsätt alltid beaktas.  

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

Håbo kommun har under år 2017 inte aktivt jobbat med att anpassa verksamheterna till kommande 

klimatförändringar. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun inkluderas kli-

matanpassningsfrågan.  

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

nen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. Senaste värdet uppgick till 98 procent, se figur 2. 

Den sista oljepannan i de kommunala fastigheterna fasades ut år 2012 och ingen av de kommunala 

bolagen har någon oljeanvändning kvar. De fossila bränslen som är kvar finns i den fjärrvärme som 

kommunen köper in från Eon. Under vinterhalvåret behöver Eon toppa sin fjärrvärmeproduktion med 

olja. Användningen av olja minskar och Eon har mål om att fasa ut oljan innan år 2030. Den el Håbo 

kommun samt de kommunala bolagen köper in är grön el som är 100 procent förnybar. Det är viktigt 
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att kommunen fortsätter köpa förnyelsebar el och arbetar med energieffektivisering av sina lokaler då 

kommunen köper in stora mängder el. 

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler 

 SEKOM-medel  Håbo 

Figur 2. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. Källa: 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 

2017 uppmärksammades bland annat Earth Hour, trafikantveckan och solenergidagarna där den nyli-

gen framtagna ”Solkartan” kommunicerades internt och externt. Solkartan är en webbaserad karta 

som kan användas av kommunen, företag och allmänhet som ett underlag för att bedöma möjliga 

framtida investeringar i solceller.  Fastighetsenheten har under år 2017 börjat använda den. Vid ny-

byggnation finns egenproducerad energi till exempel solceller med som en del av investeringen. Det 

finns dock ingen procentsats eller något fastställt krav på att detta ska finnas.  

Under år 2017 installerades inga nya solceller på kommunens eller Håbohus fastigheter. Håbohus år-

liga produktionen av solenergi ligger fortsatt på 80 000 kWh (källa: Håbohus). Inom Håbo kommuns 

organisation är den beräknade leveransen av solenergi enligt nedan (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.  

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

nätverk för kommuner, landsting och regionkommuner som verkar för ekologisk och ekonomisk håll-

bar utveckling. Håbo kommun är även medlemmar i Biogas Öst, en regional samverkansorganisation, 

som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas.  

2 Det giftfria och resurseffektiva Håbo  

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

vi vill uppnå. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk mångfald på 

åkermarken och i dess närmaste omgivning. I jämförelse med andra kommuner har Håbo en betydligt 

lägre andel ekologisk livsmedelsproduktion (7 procent) jämfört med ett medelvärde inom Sveriges 

ekokommuner (15 procent), se figur 3. I kommunen finns inga mjölkbönder och endast få jordbruk 

väljer att satsa på ekologisk odling. 
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Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling 

 SEKOM-medel  Håbo 

Figur 3. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling. Källa: Jordbruksverket 

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

ingen i önskvärd riktning. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala orga-

nisationen, framförallt inom färsk frukt och grönsaker har fortsatt och målsättningen med att få in 

större andel vegetabilier i menyn. År 2016 uppgår andelen inköp av ekologiska livsmedel i Håbos 

kommunala organisation till 27 procent fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola (figur 4). 

Under år 2017 har andelen ekologiska livsmedel ökat till 30 procent. Arbete för att nå målet om 35 

procent ekologiska livsmedel har inte helt uppfyllts på grund av brist i tillgång på ekologiska livsme-

del (källa: Kostenheten). 

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen 

 SEKOM-medel  Håbo 

Figur 4. Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen. Källa: Kostenheten/EkoMatCentrum. 

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

hus är miljödiplomerade för andra året enligt Svensk miljöbas, vilket innebär ökat ansvarstagande att 

arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor. Andelen miljöcertifierade skolor och förskolor är ett av Sve-

riges ekokommuners gröna nyckeltal. Håbo kommun har inte några miljöcertifierade skolor eller för-

skolor längre. Antalet certifierade skolor/förskolor minskade för att sedan inte finnas kvar alls under 

år 2016 (figur 5). 

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor 

 SEKOM-medel  Håbo 
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Figur 5. Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. Källa: Håll Sverige Rent och Skolverket 

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 per-

son sedan flera år tillbaka (figur 6).  

Total mängd hushållsavfall per person. 

 SEKOM-medel  Håbo 

Figur. 6 Total mängd hushållsavfall per person/år. Källa: Avfall Sverige.  

Under miljöstrategins inriktning, det giftfria och resurseffektiva Håbo, finns tre målsättningar där 2.2 

”säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka krets-

loppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga vattenföre-

komster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga” är prioriterad med ett åtgärdspaket 2017-

2020 för ökad källsortering i kommunen.   

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

Under år 2017 har ett vattenprogram för kommunen antagits. 

En heltidstjänst kommunekolog har tillsats under år 2017. Arbete med en grönstrukturplan har under 

året påbörjats och utgör underlag i arbetet med att ta fram ny översiktsplan för Håbo kommun.  

Kommunen har planerat för en ny förskola i Frösundavik under år 2017 som uppfyller miljöklass sil-

ver. 

 

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 för ökad källsortering i kommunen. Samt-

liga åtgärder sträcker sig över flera år och ska vara återkommande där rutiner för det sätts under 

denna tidsperiod. 

Många verksamheter/fastigheter inom kommunen har möjlighet att källsortera det mest frekventa 

men inte alla där exempelvis Håbo Marknads AB har dåliga möjligheter. Arbete med källsortering 

görs med fördel tillsammans med kommunens kunder. På gruppboendet Lindegårdsvägen har social-

förvaltningen i samarbete med engagerade boende utvecklat en ökad miljömedvetenhet och krets-

loppstänkande. Mycket fokus på källsortering. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns arbete 

med att inkludera källsorteringen som en pedagogisk del i förskolan/skolan. Om alla verksamheter 

källsorterar är inte helt klart.   
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Under år 2017 har arbete med att informera internt och externt om hur källsorteringen kan öka och 

mängden avfall minska har utförts i form av information på Intranätet och café Håbo samt Bålsta 

Bladet. Håbohus uppmanar regelbundet sina hyresgäster att källsortera och uppmuntrar till att 

källsortera bland annat genom viktbaserad soptaxa. Källsortering som ett miljötema lyftes under hy-

resgästens dag. Från och med år 2017 har alla fastigheter inom Håbohus matavfallsinsamling.  

Kommunen har mål om att minska tallriksmatsvinnet med 15 procent. Kostenheten har påbörjat ar-

bete med detta. Under år 2017 har svinn- och måltidssituationen i alla grundskolekök utvärderats. Ut-

ifrån denna utvärdering har ett förbättringsarbete påbörjats tillsammans med skolorna. För att lyckas 

minska matsvinnet behöver fler åtgärder göras tillsammans med skolorna. Matsvinnsmätningar har 

startats under hösten och jämförelser kommer att kunna göras nästa år.  

Håbo kommun har deltagit och planerar att delta i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj. Under år 

2017 var det 1438 deltagare. Gatu-/parkenheten anordnade skräpuppsamlingsplatser i Bålsta och 

Skokloster.  

Arbete med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt under verksamhetsåret 2017. 

Gatu-/parkenheten har under året bytt ut 826 stycken kvicksilverarmaturer mot LED. De sista planeras att 

bytas under år 2018 och 2019.  

Arbetet med att minska användningen av kemikalier inom lokalvården har fortsatt under år 2017. 

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

vården rengör. Det har förbättrat arbetsmiljön för de som städar och för de som använder/visats i lo-

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

utom att använda den kemikaliefria rengöringsmetoden så har arbetet med att rensa ut leksaker och 

möbler som kan innehålla skadliga ämnen fortsatt. 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. 

I anslutning till busshållplatsen i Råbydal har Gatu-/parkenheten anlagt cykelparkeringar för pend-

lare. Enheten planerar att fortsätta utbyggnaden på andra lämpliga punkter där cyklister byter till 

busstrafik under år 2017. De grusade gång- och cykelvägarna har rustats upp med nytt slitlager mel-

lan norra och södra Eneby. Satsningar på gångbanor efter Dalvägen och Plommonvägen/Dalstigen 

har även utförts. Detta med syftet att skapa en mer trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanterna 

samt för en förbättrad tillgänglighet i området runt Bålsta centrum.  

Under år 2017 var det 38 hushåll i Håbo som nyttjade Bygg- och miljöförvaltningens tjänst att mäta 

radonhalten i sin bostad.  

Barn- och utbildningsförvaltningen stödjer i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning årligen 

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

valtningen arbetar även med ett värdegrundsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

 

3 Naturmiljöer med mångfald  

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

stem och minskad risk för undanträngning av naturen. Det är ett bra verktyg för att bevara eko-
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systemtjänster, till exempel dricksvattenproduktion, luftrening, rekreationsmöjligheter och klimatre-

glering. Andelen skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan många år på 14,6 procent (2725 hek-

tar), se figur 7. 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 reserva-

tet är Skoklosters naturreservat med en yta av 997 hektar. Skogligt biotopskyddsområde som inte in-

nefattas 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.  

Andel skyddad natur 

 SEKOM-medel  Håbo 

Figur 7. Andel skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av 

kommunens totala areal. Källa: SCB 

Under miljöstrategins inriktning, naturmiljöer med mångfald, finns fyra målsättningar där två av dem 

är prioriterade. Det är 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” med åtgärdspaketet 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen samt 3.3 ”Till-

godose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och möjliggöra för 

rörligt friluftsliv och rekreation” med ett åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- 

och cykel i kommunen.  

3.1 Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden för att ge goda 
möjligheter att skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster. 

En heltidstjänst kommunekolog har tillsats under år 2017. Arbete med en grönstrukturplan har under 

året påbörjats och utgör underlag i arbetet med att ta fram ny översiktsplan för Håbo kommun.  

Fortsatt planering av Bålsta centrum under år 2017 där fokus ligger på att förtäta istället för att ta nya 

naturmiljöer i anspråk.  

Fortsatt planering av Logistik Bålsta som tar nya naturmiljöer i anspråk. 
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3.2 Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt håll-
bart sätt, för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artri-
kedom. 

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.  

Inom Håbohus genomgår alla ny personal grundläggande miljöutbildning. Vissa handläggare där be-

hoven är som störst har genomfört grundläggande miljöutbildning under år 2017. En heltidstjänst 

kommunekolog har tillsats under år 2017 och arbete med att säkerställa grundläggande miljöutbild-

ning till fler inom kommunen med syftet att öka kunskapen om våra natur- och vattenmiljöer fortsät-

ter.  

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

ny översiktsplan för Håbo kommun. Utredning pågår och har pågått under 2017 för att skydda om-

råde kring Lillsjön.  

Under år 2017 har det arbetats med att förvalta kommunens nuvarande smultronställen som är Bis-

kops-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 cy-

kel i kommunen.  

Under år 2017 skulle personalavdelningen utreda hur kommunen kan uppmuntra anställda att cykla 

till/från jobbet och cykla i tjänsten. Detta för att vara en attraktiv, miljö- och cykelvänlig kommun 

med friska medarbetare. Det resulterade i att medarbetare fick möjlighet vid två tillfällen att teckna 

hyresavtal om cykel/elcyklar med bruttolöneavdrag. 87 medarbetare valde att nyttja erbjudandet.  

Arbete med att ta fram en strategi/plan för hur Håbo kommun ska öka cykelanvändningen i kommu-

nen har påbörjats under år 2017. Likaså arbete för att ta fram en metod för hur vattnet kan tillgänglig-

göras i Bålsta och Skokloster med strandpromenader, spänger eller liknande. 

Håbo Marknads AB har arbetat med cykelturism. De har under år 2017 tecknat avtal med Sweden by 

bike som jobbar för att marknadsföra rekreationscykling i kommunen. De har verkat för cykeluthyr-

ning i Krägga och Skokloster. Håbo Marknads AB har även under året varit projektägare för ett Lea-

der-projekt gällande gång- och cykelmöjligheter över järnvägsbanken i Krägga.  

I anslutning till busshållplatsen i Råbydal har Gatu-/parkenheten anlagt cykelparkeringar för pend-

lare. Enheten planerar att fortsätta utbyggnaden på andra lämpliga punkter där cyklister byter till 

busstrafik under år 2017. De grusade gång- och cykelvägarna har rustats upp med nytt slitlager mel-

lan norra och södra Eneby. Satsningar på gångbanor efter Dalvägen och Plommonvägen/Dalstigen 

har även utförts. Detta med syftet att skapa en mer trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanterna 

samt för en förbättrad tillgänglighet i området runt Bålsta centrum.  

För att möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation har underhåll och slyröjning av Upplandsleden 

samt Vibyspåret utförts under år 2017. Mellan norra och södra Eneby har en parkyta upprustats. En be-

achvolleyplan i Slottsskogen har anlagts. 
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Naturskolan Vattunöden, som ligger i naturreservatet på Kalmarnäslandet, är en mycket uppskattad 

verksamhet. Där bedrivs undervisning för kommunens skolbarn (årskurs F-9). Under år 2017 utöka-

des naturskolan med en halvtidstjänst.  

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

En heltidstjänst kommunekolog har tillsats under år 2017. Arbete med en grönstrukturplan har under 

året påbörjats och utgör underlag i arbetet med att ta fram ny översiktsplan för Håbo kommun.  

 

 

 

 


