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Skrivelse - Uppföljning av miljöstrategi för verksamhetsåret 
2016 

Miljöstrategin är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling i kommunen. Den 

innehåller tre övergripande mål som samlar Håbos Vision 2030 och de 

nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Varje mål har tre till fyra 

delmål som anger inriktningar för hur kommunen ska arbeta för att nå 

huvudmålen. Varje år ska uppföljning ske för att utvärdera vilka aktiviteter 

som har utförts för att målen ska uppnås. Ett eller flera nyckeltal för 

respektive mål presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo 

kommun. Nyckeltalen som redovisas är framtagna av och används av 

Sveriges Ekokommuner (SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i 

2016-12-14. Eftersom alla medlemmar använder samma nyckeltal går det i 

viss mån att jämföra utvecklingen i Håbo med den i andra kommuner. I den 

här uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur 

kommunen ligger till inom respektive mål. Under varje delmål följer en 

beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att 

målen ska uppnås.   

 

1 Fossilbränslefri kommun 

Håbo kommun har målsättningen att den interna verksamheten ska vara 

fossilbränslefri år 2030, och hela kommunen 2050. Utsläppen av 

växthusgaser som t.ex. koldioxid (CO2) speglar samhällets förbränning av 

fossila bränslen. Industrin är oftast den enskilt största sektorn för CO2-

utsläpp och brukar separeras från de övriga sektorerna (figur 1a). Övriga 

sektorer innefattar energiförsörjning, transporter, arbetsmaskiner, 

produktanvändning, jordbruk, avfall och avlopp samt internationell luftfart 

och sjöfart.  

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare 

 
SEKOM-medel 

Håbo 

Figur 1a. Koldiodidutsläpp från industrisektorn per kommuninvånare. Datakälla: Nationella 

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

emissionsdatabasen, RUS, SCB. 

I Håbo ligger totala koldioxidutsläppet på 3,9 ton/invånare. 1,2 ton från 

industrisektorn respektive 2,7 ton från övriga. Bland de övriga sektorerna är 

det framför allt transport (60 procent) och energiförsörjning (30 procent) 

som dominerar.  

För att vara fossilbränslefri kommunal organisation år 2030 behöver andelen 

förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. 2016 

var 98 procent den totala elenergi- och värmeproduktionen förnybar, se 

figur 2. Den sista oljepannan fasades 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. Enligt Eon finns 

det under vinterhalvåret ibland ett behov att använda olja, men målet är att 

all oljeanvändning ska fasas ut före 2013. 

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler 

 
SEKOM-medel 

Håbo 

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

Fastighetsavdelningen. 

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

En handlingsplan för hela kommunen har tagits fram. I den presenteras vilka 

åtgärder som ska utföras, vem som är ansvarig (en eller flera förvaltningar) 
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samt när åtgärden ska vara utförd. Tidsintervallet sträcker sig från 2017- 

2020.  

Håbo hus har i sin affärsplan 2015-2018 tydliga mål för energianvändning 

till uppvärmning, för egenproduktion av förnyelsebar el och miljöfordon. 

Under 2016 installerades nya solceller med en uppskattad årlig produktion 

på 80 000 kWh.  

Kommunala fastigheter 

Kommunens mål att energiförbrukningen (el- och fjärrvärmeanvändning) 

ska minska med 1 procent per år uppnåddes inte. En fjärrvärmeläcka i 

början av året samt åtgärdande av fuktskador i två av kommunens skolor, 

medförde en ökad energiförbrukning.(Källa: Stratsys)     

Håbo hus mål om att minska energianvändningen till uppvärmning med 

minst 1,1 procent jämfört med 2014 års nivå uppnåddes inte 2016. Under 

2016 bytte Håbo hus energirapporteringssystem vilket gör det svårt att få en 

pålitlig jämförelse med tidigare år. Enligt den rapporterade 

energiförbrukningen låg ökningen mellan 2015 till 2016 på ca 5 procent. 

(Källa: Håbo hus Energirapport helår 2016).  

Energibesparingar har också gjorts genom att byta ut utebelysningen till 

LED-lampor. Elförbrukningen har sänkts med ca 20 procent, från 647 kWh 

till 511 kWh per timme. (Källa: tekniska avdelningen)  

 

Kommunala transporter 

Håbo kommun har totalt 75 fordon (44 personbilar och 31 lätta lastbilar). 25 

stycken (motsvarande 33 procent) av fordonen är miljöbilsklassade. Av 

miljöbilarna är 21 personbilar och 4 lastbilar. De flesta fordonen leasas, och 

av bilarna som kommunen äger är 10 lätta lastbilar och 3 personbilar. Diesel 

är den dominerande bränsletypen. Det beräknade totala CO2 utsläppen för 

fordonsflottan ligger på 144,1g/km. En liten minskning från 2015 med -3,5 

CO2 g/km.(Källa: Fordonsanalys 2016, Miljöfordon Syd).  

Under 2016 har en energideklaration över Håbo kommuns fordonsflotta 

tagits fram av Miljöfordon Syd. I den presenteras rekommendationer hur 

kommunen kan minska sin miljöpåverkan och sänka sina kostnader. 

Utredningen konstaterar också att data för uppföljning (t.ex. körsträckor och 

drivmedelsförbrukning) inte sker rutinmässigt, vilket försvårar uppföljning 

på fordonsnivå. Uppföljning saknas också på hur ofta privata bilar används i 

tjänsten. För att få en helhetsbild över fordonsparkens kostnad och 

miljöpåverkan bör en fordonsansvarig tillsättas.(Källa: Energideklaration 

fordon Håbo kommun, 2016)  

Upphandling av ny miljömässigt bra bilpool har startats, och beräknas vara 

klar under 2017. En utredning har också gjorts över möjligheterna att 
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underlätta för de anställda att byta ut sin privata bil till en ny miljöklassad. 

Även denna beräknas vara klar under 2017.  

 

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 2016. 

Översiktsplanen anger att hållbara, alternativa fördmedel såsom gång, cykel 

och kollektivtrafik ska främjas. Vid planering av nya bostadsområden ska 

behovet av dessa färdsätt alltid beaktas.  

En cykelplan ska tas fram under 2017. 

 

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. 

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. SEKOM arbetar också med 12 nyckeltal för att följa och jämföra 

miljöutveckling medlemmarna emellan. Ett urval av dessa redovisas i den 

här uppföljningen.    

Den el Håbo kommun samt de kommunala bolagen köper in är grön el som 

är 100 procent förnybar. Det är viktigt att kommunen fortsätter köpa 

förnyelsebar el och arbetar med energieffektivisering av sina lokaler då 

kommunen köper in stora mängder el. 

Håbo kommun har också ökat sin egenproducerade förnyelsebara el genom 

investeringar i solceller.  

Kommunens hantering av klimatanpassningsfrågan inom planeringsarbetet 

har inväntat Uppsala läns regionala handlingsplan för klimatanpassning. 

Den regionala handlingsplanen publicerades under 2016.    

Håbo kommun erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till 

kommunens invånare, föreningar och företag. Detta sker genom ett 

sammarbete med kommunerna i Stockholms län. Under 2016 

uppmärksammades bl.a. Earth Hour och Trafikantveckan, och i december 

lanserades Solkartan. Solkartan är tillgänglig för allmänheten och den visar 

var förutsättningarna är bra för att installera solceller.   

Håbo kommun är medlemmar i Biogas Öst, en regional 

samverkansorganisation, som aktivt påverkar och förbättrar 

förutsättningarna för biogas. Att utnyttja detta sammarbete för att få till ett 
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tankställe i kommunen skulle vara en bra åtgärd för att minska behovet av 

fossila bränslen i kommunen.  

2 Det giftfria och resurseffektiva Håbo  

Ekologisk livsmedelsproduktion är en viktig del som bidrar till giftfritt och 

hållbart samhälle. Inom ekologiskt jordbruk används inga 

bekämpningsmedel eller handelsgödsel, och odlingen varieras på ett sätt 

som bidrar till en ökad biologisk mångfald. I jämförelse med andra 

kommuner har Håbo en lägre andel ekologisk livsmedelsproduktion, endast 

7 procent (2015) jämfört med 14 procent (se figur 3). 

 

Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling 

 
SEKOM-medel 

Håbo 

Figur 3 Andelen åkermark som brukas ekologiskt. Datakälla: Jordbruksverket. 

 

Att öka efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för 

konsumenter att påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Utvecklingen i 

Håbo är i linje med det nationella målet att 25 procent av den mat som köps 

in inom offentlig sektor ska vara ekologisk (se figur 4). 2016 var andelen 27 

procent.    

Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen 

 
SEKOM-medel 

Håbo 

Figur 4. Andelen ekologiska livsmedel som köps i den kommunala organisationen. 

Datakälla: Kostenheten  



 

 SKRIVELSE 6(9) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-10 KS 2016/00168 nr 66181 

 

 

Miljöcertifiering är ett sätt att arbeta systematiskt med miljöfrågor enligt en 

certifierad modell. Certifieringsmodellerna som ingår är utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS. År 2016 var ingen 

skola/förskola i Håbo miljöcertifierad (figur 5). 

 

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor 

 
SEKOM-medel 

Håbo 

Figur 5. Andelen miljöcertifierade skolor och förskolor. Datakälla: 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 har legat på en jämn nivå, runt 600kg/person sedan flera år 

tillbaka (figur 6).  

 

Total mängd hushållsavfall per person. 

 
SEKOM-medel 

Håbo 

Figur. 6 Mängden hushållsavfall per person/år. Datakälla: Avfall Sverige.  

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

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under året och ett 

tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i strandnära områden 
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antogs under våren. Arbetet med att ta fram ett vattenprogram har fortsatt 

och programmet beräknas kunna antas under 2017. 

Håbo hus är miljödiplomerade (sedan december 2016) enligt Svensk 

miljöbas, vilket innebär ökat ansvarstagande att arbeta med miljö och 

hållbarhetsfrågor. Under 2015 var en förskola (Annehill) och en skola 

(Västerängsskolan) miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Tyvärr tappade båda 

sin certifiering 2016.  

Konceptet giftfri förskola har uppmärksammats av barn- och 

utbildningsförvaltningen och under året har utrensningar av leksaker, 

möbler m.m. som kan innehålla skadliga ämnen skett. Vid nya 

upphandlingar är krav på giftfria material obligatoriska. Inom lokalvården 

använder man partikelfritt vatten istället för kemikalier, vilket gynnar både 

miljön och människors hälsa. Under 2017 ska en handlingsplan för giftfri 

förskola upprättas.   

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. 

En ny avfallsplan antogs 2016, och syftet med den är att minska 

avfallsmängden och öka återvinningen. Planen sträcker sig till 2025 och 

innehåller sex långsiktiga mål som bygger på EU:s avfallshierarki 

(avfallstrappan) kommunens vision 2030, miljöstrategi och de nationella 

miljömålen.  

På gruppboendet Lindegårdsvägen har socialförvaltningen i samarbete med 

engagerade boende utvecklat en ökad miljömedvetenhet och 

kretsloppstänkande. Mycket fokus på källsortering.   

Håbo hus uppmanar regelbundet sina hyresgäster att källsortera. 

På kommunens förskolor har man minskat kemikalieanvändningen vid 

rengöring genom att använda partikelfritt vatten istället. Metoden infördes 

redan under 2015 och man har i flera mätningar konstaterat att rening med 

denna metod är bättre jämfört med att använda kemikalier. Den är också 

bättre ur astma- och allergisynpunkt. Nya maskiner för golvvård har köpts 

in vilket inneburit en minskad kemikalieanvändning även här.  

Arbetet med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt. 

Under 2015 och 2016 har stora delar av gatubelysningen bytts ut till LED-

lampor.  

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

 

I den kommunala organisationen har man arbetat under flera år för att öka 

andelen ekologiska livsmedel och målet ligger på 35 procent. 2016 låg 
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andelen på 27 procent, vilket innebar en minskning från tidigare år då 

andelen var 39 procent. Minskningen beror bl.a. på att antalet elever i 

skolorna har ökat och att priserna på ekologisk mat gått upp. Periodvis har 

bristerna i det ekologiska utbudet varit stora och man har därför fått köpa in 

icke-ekologiskt.  

Bygg- och miljöförvaltningen har ett mål att utförda radonmätningar i 

hushåll (minst 20 st.). 2016 var det 55 hushåll som nyttjade tjänsten att mäta 

radonhalten i sin bostad.  

    

Några specifika utbildningssatsningar görs också för att öka kunskapen hos 

kommunens skolbarn inom miljö och hållbarhet. NTA = naturvetenskap och 

teknik för alla, undervisning i naturorienterade ämnen riktad till barn i 

förskola och lågstadium. En annan miljöutbildning, Natur- och Miljöboken, 

stöds årligen av barn- och utbildningsförvaltningen och bygg- och 

miljöförvaltningen. 

  

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, t.ex. 

dricksvattenproduktion, luftrening, rekreationsmöjligheter och 

klimatreglering. Andelen skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan 

många år på 14,6 procent (2725 hektar), se figur 7. 99 procent av den 

skyddade arealen är Naturreservat och 1 procent är Skogligt 

biotopskyddsområde. Jämfört med de andra ekokommunerna ligger Håbo 

bra till. Dock så tar nyckeltalet inte hänsyn till hur mycket skyddsvärd natur 

det finns totalt. I Håbo kommuns Naturvårdsplan (2010) 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. Visar skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och 
biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal.(Källa: SCB).   
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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. 

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det 

arbetet kan denna målsättning ha stor betydelse. Översiktsplanen fokuserar 

på att förtäta redan befintlig bebyggelse istället för att ta nya naturmiljöer i 

anspråk. Denna målsättning ökar dock risken för att viktig tätortsnära natur 

försvinner. För att hitta värdefulla gröna stråk som ska bevaras planeras det 

för att ta fram en grönstrukturplan 2017.   

Bygg-och miljöförvaltningen har arbetat med kompetensutveckling hos 

medarbetarna inom naturvårdsfrågor. 

 

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. 

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det 

arbetet kan denna målsättning ha betydelse. Bygg- och miljöförvaltningen 

har arbetat med kompetensutveckling hos medarbetare inom vattenvård och 

strandskyddslagstiftning. 

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

Naturskolan Vattunöden, som ligger i naturreservatet på Kalmarnäslandet, 

är en mycket uppskattad verksamhet. Där bedrivs undervisning för 

kommunens skolbarn (F-9).  

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det 

arbetet kan denna målsättning ha stor betydelse. 

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

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det 

arbetet kan denna målsättning ha stor betydelse. 

 

 

 

 

 

 


