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Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 
2020 

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.se) 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.   

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

sektorerna (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. Statistiken har primärt 

tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare.  
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Koldioxidutsläppen har minskat kontinuerligt i Håbo. Senaste värdet uppgick till totalt 3,2 ton 

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

övriga sektorer. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med ungefär 50 procent. För att Håbo 

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

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

Enligt Håbo kommuns koldioxidbudget 2020-2040 behöver kommunens utsläpp minska med drygt 

16 procent per år för att uppnå Parisavtalet och de klimatutmaningar vi står inför. Håbo kommuns 

största utsläpp kommer från våra transporter. Att kommunen behöver göra en kraftig omställning för 

att nå nödvändig utsläppsminskning är tydlig men kommunen behöver lägga resurser på att beräkna 

vad vi behöver göra år för år för att vi ska hålla budgeten. Tydliggöra de åtgärder som planeras eller 

utförs vad de ger i utsläppsminskning.  

 

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

 

                                                           

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

RUS, SCB. 

 

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.   

Håbo kommun har sedan förra året tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad 

klimatpåverkan, Klimat och energi 2019-2022: 

• Öka gång och cykling 

• Fossilfria tjänstefordon 

• Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter 

• Minska effekttoppar för el 

• Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria  

drivmedel. 

Möjligheterna är en del av länets åtgärdsprogram för ett hållbart län i syfte att bidra till ett fossilfritt 

Uppsala län i enlighet med länets klimat- och energistrategi.  

Håbohus har i sin affärsplan för 2019-2022 tydliga mål för energianvändning till uppvärmning, för 

egenproduktion av förnyelsebar el och miljöfordon. Under året har arbete fortsatt med att nå de mål 

som är uppsatta för perioden. Av Håbohus energianvändning går 63 procent åt till uppvärmning och 

37 procent går till varmvatten (källa: Håbohus). 
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Kommunala fastigheter  

En viktig del i all fastighetsförvaltning är att hitta energieffektiva lösningar i samband med 

renoveringar och ombyggnader. Vid nybyggnation ska alltid möjligheten till installation av 

solel utredas och fastighetens totala klimatpåverkan ska minimeras. Energideklarationer av samtliga 

fastigheter har genomförts. Fastighetsenheten har fortsatt arbetet med att byta ut kommunens bestånd 

till mer energieffektiv belysning.  

Nybygget är energioptimerat, likaså Ishallen. Nästa fastighet att energioptimera är Annehill förskola. 

Denna optimering ska utföras på samtliga kommunala fastigheter och byte till EC fläktar är en del i 

det arbetet. Energioptimering innebär att man uppdaterar energi och regler på alla ingående 

installationer (källa: Fastighetsavdelningen).  

I kommunens gatubelysningsanläggningar består nu cirka 75 procent av LED-armaturer. Under 2020 

bytte vi ut cirka 800 armaturer till LED. Vi har under 2019 och 2020 även byggt om så att vi mäter 

den energi som vi förbrukar vilket betyder att vi kommer att spara energi för gatubelysning. Tidigare 

har vi betalat en schablonavgift för teoretiskt förbrukad ström (källa: Gatu- och parkavdelningen). 

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

2017. Arbete med att se över belysningen fortgår kontinuerligt, bland annat genom 

trygghetsvandringar i bostadsområdena (källa: Håbohus).  

Under hösten 2020 gick information och en uppmaning ut på Intranätet gällande energibesparande 

åtgärder för brukare som vistas i kommunens lokaler, denna handlade om att släcka efter sig. 

Kommunen har även anordnat aktiviteter via den energi- och klimatrådgivning som kommunen 

bedriver där exempelvis Earth Hour uppmärksammats. Förbrukningen av verksamhetsel och vatten är 

andra områden som behöver belysas och verksamheterna ges incitament för att minska sin 

förbrukning. På samtliga VA-anläggningar har energiförbrukningen minskat med 134.889 kWh 2020 

jämfört med 2019. Detta motsvarar 16,86 ton Co2-e.  

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 

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

uppgår nu till 41 procent 2020 jämfört med 43 procent 2019. Andelen fossiloberoende fordon (fordon 

som kan köras på något annat än bensin och diesel till exempel etanol, biogas, biodiesel eller el) har 

ökat från 29 till 44 procent. Håbo kommuns organisation har tio elbilar (lätta lastbilar) och sex 

stycken bensin/el bilar (personbilar). Majoriteten av kommunens fordon drivs fortfarande av diesel 

och ökningen av fossiloberoende fordon beror även på att fler dieselfordon går att tanka HVO100 

som är ett biodiesel. Fossiloberoende fordon står enbart för tekniken i bilarna, dieselbilar som av 

tillverkaren godkänts för att kunna tankas med HVO100 markeras som fossiloberoende. Statistiken 

säger ingenting om hur bilarna tankas. 

Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta har ökat något och uppgår år 2020 till 133 g 

CO2/km jämfört med 127 g CO2/km året innan (källa: Miljöfordon Sverige). Håbohus har fortsatt 

arbeta med att hela deras fordonspark ska vara eldriven (exklusive traktorer). 2019 hade samtliga 

bilar i Håbohus bilflotta bytts ut till eldrivna fordon (källa: Håbohus). 

Håbo kommuns fordonsflotta är inte fossilbränslefri ännu och därför är det en åtgärd som Håbo 

kommun tecknade hållbarhetslöfte för under året för genomförande 2019-2022. Samtliga fordon av 

personbildstyp samt lättare transportfordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara 
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fossilbränslefria. En ny bilpool ska upphandlas och vara fossilbränslefri senast 2022. Upphandlingen 

har startat ett år senare än planerat och i och med att det fortfarande inte finns biogas i kommunen att 

tanka samt begränsade möjligheter att tanka HVO100 så kommer målet när bilpoolen ska vara 

fossilbränslefri att behöva skjutas fram. Fordonshanteringen ska även samordnas och tydliga 

riktlinjer för fordon och fordonshanteringen ska tas fram. En nulägesanalys har tagits fram under 

2020.  

Utsläpp som sker till följd av tjänsteresor som sker med bil inom kommunen har fortsatt minska 

marginellt under de senaste året (se figur 1c). Införandet av Office365 har inneburit att det blir enkelt 

att ha möten på distans vilket medför att behovet av tjänsteresor minskat. Under 2020 har vårt 

arbetssätt påverkats och vi reser betydligt mindre i och med att vi arbetar hemifrån och möten sker 

digitalt. Under hösten skedde inga tåg eller flygresor. Under 2020 anmälde sig kommunen till 

transportutmaningen. Håbo kommun har under året även deltagit i projektet Fossilfritt 2030 som 

BioDriv Öst driver. Projektet erbjuder stöd i transportintensiva upphandlingar och Håbo kommun får 

eller kommer att få stöd i bilpoolsupphandlingen, skoltransportupphandlingen samt 

livsmedelsupphandlingen.  

 

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 och under 2020 har ett reviderat förslag arbetats 

fram inför antagande. 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.  
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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 har under 2020 arbetat med att ta fram en översiktsplan, hållbarhetsstrategi och 

grönstrukturprogram där klimatanpassning finns med. Miljöavdelningen arbetar med tillsyn på 

hantering av köldmedia och energi för att arbeta för resurseffektivisering och mot klimatpåverkan. 

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 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.  

 

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. Något som Håbo erbjuder i samarbete med kommunerna i Stockholms län. 

Under året har beslut tagits att Håbo ska byta samarbete till ett liknande energi- och 

klimatrådgivningssamarbete inom Uppsala län. Under 2020 har många av de aktiviteter som 

planerats behövts ställas in eller ställas om till digitala.  

Under 2020 planerades en mässa/utställning med rådgivning under tre veckor (8 dagar) i samband 

med Earth Hour i mars. Ett förvaltningsövergripande samarbete. På plats fanns elcykel att låna, 

broschyrer, mässmaterial, utställning, EKR lekhörna för barn, TV-skärm där solkartan mm kunde 

visas. Delade ut ljus. En vecka (2 dagar) kunde dock bara genomföras fysiskt med anledning av 

Covid-19 resterande planerade dagar ställdes in och vi hade enbart det digitalt. Ett 50-tal personer 

besökte mässan/utställningen och ett 10-tal energi- och klimatrådgivande samtal skedde. Även 

Trafikantveckan skedde helt digitalt 2020. Under året var kommunen med i projektet Testcyklist 

2020 där en familj från Håbo under november testade elcykel och ellådcykel under två veckor och 

under deras cykelambassadörveckor spred deras erfarenheter i sociala medier.  
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En planerad solturné runt med fysiska besök på olika solcellsanläggningar i Håbo planerades om på 

grund av Covid-19 till webbinarier om solenergi under fyra tillfällen i november 2020. Öppen för alla 

men målgruppen var litet eller medelstort företag. Stor annonsering skedde i samband med detta 

skedde i lokala tidningar och sociala medier. Ett 100-tal medverkade på webbinarierna (har inga 

exakta siffror från Håbo då detta spreds till flera kommuner). Detta var ett samarbete inom projektet 

framtidens solel i östra Mellansverige som Håbo är med i.   

Under 2020 har projektet Solelever avslutats. Solelever är ett projektsamarbete med 

naturskyddsföreningen, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Från Håbo var Gröna Dalen 

skolan samt Potentia, totalt 90 elever med i projektet. Rapport med erfarenheter från projektet, filmer 

samt kommunikationsmaterial har tagits fram och spridits nationellt. Projektet syftar till att skapa ett 

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

solenergi. Sveriges ekokommuner samt energirådgivningen har uppmärksammat projektet.  

Kommunen har under 2020 Förberedelsearbete med att installera solenergianläggningar lämpliga 

kommunala fastigheter har fortsatt under 2020 utifrån tidigare förstudie och upphandling har skett 

under året. Inom Håbo kommuns organisation är inga nya solenergianläggningar installerade under 

året. Hållbarhetslöften har tecknats för att öka produktionen av förnyelsebar energi. 10 installationer 

av solceller ska ske före 2022. Upphandling av detta har skett under 2020. Den beräknade leveransen 

av solenergi på befintliga anläggningar är 2020 samma som för 2019 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 har under året fortsatt arbetet med att utöka den egna produktionen av solel. Cirka 300 kW 

toppeffekt har installerats under 2020 och nu uppgår kapaciteten på samtliga anläggningar till cirka 

600 kW toppeffekt. (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. 

 

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. Andelen ekologiskt odlad åkermark i Håbo 

kommun har ökat marginellt se senaste åren. Det senaste mätvärdet 2019 ligger på 8,6 procent 

jämfört med 8,5 procent 2018 (se figur 2a). Håbo ligger jämfört med andra ekokommuner lågt. Det 

nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad 

ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelsstrategi.  
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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. 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras 

av certifierade ekologiska produkter år 2030 enligt den svenska livsmedelsstrategin. År 2019 uppgår 

andelen inköp av ekologiska livsmedel i Håbos kommunala organisation till 36 procent vilket är en 

minskning från 2018 års 40 procent (figur 2b). Under år 2020 köpte kommunens Måltidsservice in 

cirka 35 procent ekologiska livsmedel, vilket motsvarar de livsmedel som är konverterade i 

nuvarande livsmedelsavtal. Köken har under 2020 arbetat för att hålla en så hög andel svenska 

köttinköp som möjligt utifrån politiska mål och budget. Måltidsservice har försökt bibehålla en bra 

grundnivå ekologiska livsmedel för att inte tappa för mycket. Under 2020 startade arbetet med nästa 

stora livsmedelsavtal, i det underlaget har vi ambitionen att öka konverteringsgraden på ekologiska 

livsmedel till cirka 40 procent upphandlingen genomförs tillsammans med Upplands-Bro kommun 

precis som nuvarande avtal. 

Samtliga skolkök serverar ett vegetariskt alternativ dagligen och har en helvegetarisk dag, de flesta 

veckorna under läsåret. Några förskolekök har under året utökat antal serveringar med hel 

vegetariska rätter och ökad andel vegetabilier till två serveringar/vecka. Måltidsservice arbetar 

långsiktigt och medvetet för att minska matsvinnet i kök och servering. Matsvinnet mäts och 

dokumenteras dagligen. Det totala matsvinnet ligger på cirka 1200 kg/månaden för alla 

Måltidsservice verksamheter vilket är något högre än motsvarande period 2019, en av förklaringarna 

är att det varit svårt att planera måltiderna utifrån det sviktande antalet matgäster under pandemin. 

Arbetet med digitalisering av svinnmätning samt menyplanering och inköpskalkylering fortsätter. 

Vidare pågår samarbetsprojekt med lokala livsmedelshandlare (Coop & ICA). Där två av skolköken 

på, Gröna dalen och Futurum, får chans att ta tillvara färsk frukt och grönt som annars skulle kastas. 

Detta används i matlagning såväl som extra förstärkta mellanmål. I två skolrestauranger pågår det 

också försök med att sälja matlådor, Gransäter och Futurum. Överbliven lunchmat från serveringen, 

som annars blivit svinn.  
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Figur 2b. Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen Datakälla: Kostenheten/EkoMatCentrum. 

 

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. Sen december 2020 är företaget även 

kvalitetsdiplomerade enligt Svensk kvalitetsbas. Även här innebär det ett ökat ansvar att 

organisationen arbetar tydligt med kvalitet- och hållbarhet. 

Andelen miljöcertifierade skolor och förskolor är ett av Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal. 

Håbo kommun har sedan ett par år tillbaka inga kommunala miljöcertifierade skolor eller förskolor 

(figur 2c). Det finns sedan 2020 en privat miljöcertifierad skola. Det är Potentia Education i Håbo 

som är med i Skola för Hållbar Utveckling. 

 

Figur 2c. Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket.  
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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. Hushållsavfallet har legat mer eller mindre konstant de senaste åren, även om 

fördelningen mellan rest- och matavfall har förändrats och mer matavfall har sorterats ut. Det senaste 

värdet visar 523 kg/person år 2019 jämfört med året innan då det uppmätte 521 kg/person (figur 2d) 

en marginell skillnad.   

Avfallsmängderna i Håbo kommun har över åren minskat och närmar sig gränsen till att uppnå God 

hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser vilket är positivt. Det som har gjort att 

avfallsmängderna har minskat är minskade mängder grovavfall på kommunens återvinningscentral 

(ÅVC). Personalen på ÅVC har under flera år aktivt arbetat mycket med information och inspiration 

till kunderna om avfallsminimering, återbruk och sortering vilket har bidragit till att fler 

avfall/material har sorteras ut till textilinsamling, träpallar, förpackningar (som ej ingår i Avfall 

Sveriges statistik) och möbler och husgeråd till återbruk/bytesboden. Kommunen har även inför av 

obligatorisk matavfallsinsamling vilket bidrar till minskningen och under 2020 även ett nytt 

insamlingssystem hos villor och fritidshus för en ökad sortering.  

   

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

kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga 

vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga” är prioriterad med ett 

åtgärdspaket 2017-2020 för ökad källsortering i kommunen. 
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2.1 Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och vattenresurser 
skyddas. 

Håbo kommun har bra styrdokument på plats som är politiskt antagna så som vision, miljöstrategi, 

vattenprogram, dagvattenpolicy, VA-policy och VA-plan. Inom förvaltningarna pågår det idag ett 

långsiktigt arbete utifrån dessa styrdokument och gällande lagstiftning i form av tillsyn, 

uppströmsarbete, VA-utveckling, dagvattenarbete med mera. Vattenfrågorna är dock omfattande och 

inbegriper många olika delar av den kommunala verksamheten vilket kräver samsyn, långsiktighet 

och god ekonomisk planering. Arbetet mot en förbättrad vattenkvalitet ska ske utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv vilket ställer krav på samarbete och samordning, både inom kommunen 

som mellan kommuner.  

För att få till ett så bra och långsiktigt vattenarbete som möjligt i kommunen enligt vattendirektivets 

krav krävs det att det finns en förvaltningsövergripande organisation som kan samordna och driva 

arbetet framåt. Det finns idag en förvaltningsövergripande vattengrupp och styrgrupp med 

tjänstepersoner som samordnar åtgärdsuppföljning enligt vattenprogrammet, men det saknas en 

organisation som omfamnar hela det kommunala vattenarbetet, extern samverkan samt strategisk 

vattenplanering. I samband med att en ny samhällsbyggandsförvaltning bildas i kommunen skulle det 

vara lämpligt att planera för en vattenstrategisk funktion och organisation. 

Håbo kommuns vattenprogram anger kommuns inriktning avseende arbetet mot en god vattenkvalitet 

i våra sjöar, vattendrag och grundvatten. Arbetet med att uppnå god vattenkvalitet i våra sjöar, 

vattendrag och grundvatten styrs av EU:s vattendirektiv och syftet är att förbättra och skydda vatten 

för att säkra tillgången på dricksvatten och bevara naturliga miljöer. Förvaltningen av våra vatten 

inbegriper många olika delar av den kommunala verksamheten vilket kräver samsyn, långsiktighet 

och god ekonomisk planering. Under 2020 har flertal åtgärder genomförts utifrån vattenprogrammets 

inriktningar. Åtgärderna berör bland annat tillsyn av enskilda avlopp, kommunens reningsverk och 

miljöfarlig verksamhet, inventering av hästgårdar, utredning av alternativ dricksvattenförsörjning 

samt vattenskyddsområde samt framtagande av en uppdaterad dagvattenpolicy.  

Kommunen har under året deltagit i projektet Mälaren- sjö för miljoner (MER) som drivs av 

Mälarens vattenvårdsförbund. Kommunen är även medlem och aktiv i Mälarens vattenvårdsförbund 

vilket är en viktig organisation för samverkan kring Mälaren och miljöövervakning.  

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.  

En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas, och bidrar därmed 

i förlängningen till ett mer hållbart samhälle. Under 2020 har, i samverkan med Sigtuna, Knivsta och 

Upplands-Bro, ett nytt insamlingssystem införts hos villor och fritidshus. Det innebär att hushållens 

sopkärl bytts ut till två nya sopkärl som är indelade med fyra fack var. I kärlen sorteras restavfall, 

matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och 

plast i olika fack. Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Med god kvalitet på 

insamlat material kan mer material cirkuleras och återvinnas till nya produkter, vilket är miljövänligt 

och resurseffektivt. En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning 
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minskas, och bidrar därmed i förlängningen till ett mer hållbart samhälle (källa: Avfallsavdelningen). 

I samband med det nya insamlingssystemet har kommunen lanserat en avfallsapp, i appen har 

inspiration och information kommunicerats gällande avfallsminimering och sopsortering. Alla 

sopkärl kommer att vara tillverkade av 100 procent återvunnet material och av de ordinarie fordon 

som används i uppdraget ska minst 50 procent drivas med biogas som uppfyller 

hållbarhetskriterierna. Övriga fordon som används i uppdraget ska drivas med drivmedel som har 100 

procent förnybart innehåll. 

Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Bland annat i arbetet på 

återvinningscentralen, där stort fokus har lagts på att inspirera till återbruk, återanvändning och 

minskad konsumtion, ökad sortering av olika avfallsslag vilket ligger i linje med mål 11 och 12 i 

Agenda 2030. På återvinningscentralen arbetar även arbetsledare och deltagare från kommunens 

Dagliga verksamhet, vilket bidrar till ett ökat inkluderande och hållbart samhälle. 

På grund av pandemin har flera av ÅVC Västerskogs planerade aktiviteter inte genomförts, men 

trädgård och utemiljö har varit ett tema som personalen har arbetat vidare med, mycket tack vare att 

en person som arbetstränar på halvtid har kunnat utveckla förra årets påbörjan till trädgård på 

framsidan av personalbyggnaden. Inför julen har personalen pyntat på anläggningen för att ge 

inspiration till en hållbar jul.  

I samarbete med Naturskyddsföreningen och internationella kvinnors förening genomförs årligen två 

klädbytardagar. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret 

miljönytta. Ställdes in på grund av pandemin. 

Kultur och fritid har i samarbete med Avfallsavdelningen under året samlat in fritidsutrustning till 

kommunens fritidsbank, med lyckat resultat. Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och 

fritidsprylar. Där kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, 

inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är 

gratis. 

Ett utvecklingsområde i flera verksamheter är källsortering, där det i dag saknas information och/eller 

förutsättningar för det. Informationsmaterial gällande avfall behöver tas fram och finnas tillgängligt 

till nya medarbetare, brukare, barn och elever. Under 2020 har arbete över förvaltningarna skett för 

att gemensamt ta fram riktlinjer gällande källsortering inom kommunens verksamheter. Arbetet har 

organiserats som en arbetsgrupp under beredningsgruppen för Agenda 2030 där källsortering är ett 

prioriterat område. På grund av pandemin kunde detta arbete inte prioriteras i den utsträckning som 

önskat under året och därför fortsätter arbetet under 2021.  

Fridegårdsgymnasiet har infört källsortering i personalrum, skolkafé och elevutrymmen. Alla 

papperskorgar är borttagna och sorteringsstationer är installerade. Sophanteringen är anpassad efter 

detta, dock krävs ombyggnation av soputrymmen, för att helt tillfredsställande kunna hantera de 

sorterade soporna. Förskolan arbetar dagligen med källsortering och barnen får lära sig källsortera på 

ett lekfullt sätt. I verksamheten används återvinningsmaterial och naturmaterial för skapande och 

kreativ lek. 

Håbohus har fortsatt sitt arbete med att regelbundet informera om källsortering och uppmuntra 

hyresgästerna till att källsortera och återvinna. Under 2020 har Håbohus förberett för att kunna 

erbjuda cirkulära tjänster till hyresgäster. Målet är att kunna låna ut mindre verktyg som borrmaskin, 

skruvmaskin med mera. Tanken är att hyresgästerna ska kunna låna dessa verktyg av Håbohus istället 

för att köpa egna.  
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Håbo kommun har deltagit i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj där 896 personer deltog i 

kampanjen 2020. Framförallt förskolorna engagerade sig men även företag, förening och 

privatpersoner med och plockade skräp. Skräpplockarveckan skedde under våren och 

kommunekologen anordnade en skräpplockaraktivitet vid Lillsjön. Gatu-och parkavdelningen 

anordnade skräpuppsamlingsplatser i Bålsta och Skokloster där allmänheten kunde lämna in sitt 

skräp.  

Arbete med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt och avslutats under 

verksamhetsåret 2020 då alla kvicksilverarmaturer nu är utbytta (källa: Gatu-och parkavdelningen). 

Gatu-och parkavdelningen använder inga kemiska bekämpningsmedel. 

Lokalvården var fram till pandemin i det närmaste helt kemfri då verksamheten rengjort med 

partikelfritt vatten, men har följt myndighetsrekommendationerna och infört milt alkaliskt 

rengöringsmedel och ytdesinfektion. Verksamhetens tvättmaskiner tvättar med tensider vilket gör att 

temperaturen på tvättvattnet har kunnat sänkas (källa: Lokalvårdsavdelningen). 

VA-avdelningen har fortsatt arbeta med att säkerställa våra vattentäkter genom minskat 

kemanvändande i våra VA-processer. Avdelningen har fortsatt arbeta med att ta fram rutiner och 

planer för verksamheten ur ett miljöperspektiv under 2020. Avtalet för bortforsling av slam har 

uppdaterats under 2020 så transporterna av slam ligger på en fortsatt minskad nivå då de nu mera 

transporteras till Bro istället för Gävle (källa: VA-avdelningen). 

VA verksamheten har under 2020 uppmärksammat världsvattendagen, världsmiljödagen och 

väldstoalettdagen genom digitala kampanjer. Under året har utrustning för direktanalys av utgående 

vatten från reningsverket installerats, vilket möjliggör uppföljning av utsläppsnivåerna i realtid bland 

annat fosfor. Provtagningsprocessen på reningsverken har kvalitetssäkrats. Istället för att avisera 

planerade driftstörningar via utdelning av lappar har VA-avdelningen övergått till digital avisering 

via sms något som även har minskat miljöpåverkan från transporter (källa: VA-avdelningen).  

Under 2020 har en ny våtmark etablerats vid Balders hage i Skörby som ska fördröja och rena 

dagvatten från Logistik Bålsta. Arbetet har även omfattat att skapa en rekreativ miljö med gångstråk 

runt våtmarken samt att ge förutsättning för en ökad biologisk mångfald i området. Området kommer 

att öppnas upp för allmänheten under våren 2021 efter att sådd av de kringliggande ytorna har 

genomförts. Arbetet har finansierats via statliga medel via den lokala naturvårdssatsningen, LONA. 

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

Under året har anläggning av gång- och cykelväg skett längs Jättens väg/Slottsskogsleden för att 

koppla på busshållplatsen, till Ica Maxi och en längre sträcka anlagd trottoar längs Sjövägen till 

Bålsta doktorn samt Vilunda. Trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik i form av upphöjda 

övergångsställen vid Dalvägens ”s-kurva”, Åkerbyvägen och Lindegårdsvägen; 

Tillgänglihetsanpassade övergångsställen vid Stockholmsvägen och Västerhagsvägen. Parkeringen 

vid stationen/busstorget har utökats och förbättrats. Kommunens gång- och cykelvägar och skyltning 

har inventerats och betygsatts för att att användas som underlag i framtiden. För att kunna mäta 

flöden längs gång- och cykelvägar har en passageräknare införskaffats. (källa: Gatu- och 

parkavdelningen). 
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Under 2020 har förslag till styrdokument för cykel samt grönstruktur tagits fram vilka kommer att 

utgöra viktig vägledning i kommunens arbete för en god bebyggd miljö och en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling. Material om trafiksäkerhet och fördelar med att aktivera sig fysiskt till skolor har 

skickats ut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen stödjer i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning årligen 

Natur- och miljöboken ekonomiskt. Natur- och miljöboken går till kommunens skolor och används i 

årskurs 4, 5 och 6 i arbetet med natur, miljö och hållbar livsstil. Sedan 1995 har över 5 miljoner 

elever i Sverige arbetat med Natur & Miljöboken, som är ett faktagranskat, inspirerande och aktuellt 

läromedel i natur- och miljökunskap. Flera lokala företag utgör samarbetspartners och möjliggör 

därigenom att alla mellanstadieelever får boken. Utgivningen bygger på samverkan med kommuner, 

näringsliv, myndigheter och organisationer. 

 

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. 

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 eller naturens kvalitét för biologisk 

mångfald i de skyddade områdena. I Håbo kommuns naturvårdsplan finns en kartläggning över 

områden med höga naturvärden, där många av områdena också har betydande värde för friluftsliv 

och klimatreglering. Många av dessa områden saknar idag skydd och här finns det potential för 

kommunen att öka andelen långsiktigt skyddad mark.  
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Figur 3. Andel skyddad natur. Datakälla: SCB. 

 

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

är prioriterade. Den första 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” är prioriterad med ett åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i 

kommunen. Den andra 3.3 ”Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt 

tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation” är prioriterad 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. 

Under 2020 har Håbo kommun tecknat hållbarhetslöften med Länsstyrelsen i Uppsala län gällande 

sju åtgärdersområden inom ekosystem och biologisk mångfald.  

 Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd 

 Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet 

 Motverka invasiva främmande arter 

 Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering 

 Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden 

 Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster 

 Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola 

Att hejda förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största utmaningar och genomförandet av 

hållbarhetslöftena bidrar till att stärka den biologiska mångfalden och ekosystem i kommunen samt 

till att uppnå de svenska miljömålen och Agenda 2030. Tillsammans med de hållbarhetslöften som 

tecknades 2019 för energi och klimat och de som tecknades 2020 har kommunen nu höjt 

ambitionstakten i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.  
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Invasiva främmande arter är växande problem i Sverige och i Håbo. Arter av detta slag är växter och 

djur som inte hör hemma i den svenska naturen och som har kommit hit med hjälp av människan. 

Dess spridning och etablering kan påverka vår flora och fauna negativt och medföra ökade 

samhällskostnader. Under 2020 har åtgärder genomförts för att bekämpa den invasiva arten 

häggmispel i Granåsens och Ekilla naturreservat. Åtgärder har genomförts för att bekämpa 

jättebalsamin. I samband med exploateringsprojekt i centrala Bålsta har även bestånd med parkskilde 

och jätteslide tagits omhand. 

Det kommunala naturreservatet Granåsen är ett viktigt område för biologisk mångfald och friluftsliv. 

Genom den årliga naturvårdskötseln i reservatet har biologisk mångfald gynnats. Skötseln sker i 

samverkan med Upplandsstiftelsen. Genom skötselrådet på Granåsen har skötsel och utveckling av 

Granåsen en gemensam målsättning utifrån ett rekreations och besökarperspektiv. Skötselrådet 

samlar parter från flertalet kommunförvaltningar och föreningslivet i ett gemensamt forum. 

Under 2020 har en av fornlämningarna vid Knarrbacken i Bålsta röjts och tillgängliggjorts med 

bidrag från länsstyrelsen kulturmiljöenhet. Bidrag har även sökt för tillgängliggörande av ytterligare 

tre fornlämningsmiljöer under 2021. Områdena finns med i kommunens skötselplan för kulturmiljöer 

i Håbo som tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen.   

Arbete med att uppdatera inventeringsdelen i kommunens naturvårdsplan har också pågått under året, 

vilket är ett viktigt underlag för att synliggöra gröna samband och ekosystemtjänster på en 

kommunövergripande nivå, men främst att beskriva områden med höga naturvärden och dess 

skötselbehov. Naturvårdsplanen är ett viktigt kunskapsunderlag för kommunens planering, 

lovgivning och naturvårdsarbete.  

Under 2020 har områden i kommunens naturvårdsplan återbesökts samt nya områden inventerats 

som en del i revideringen av naturvårdsplanen. Under 2020 har även ett förslag till 

grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta tagits fram som ska utgöra ett stöd i kommunens 

fysiska planering för att skapa en god bebyggd miljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

En stor del av Bålstas grönområden är klippta gräsmattor som används för bland annat rekreation, 

luftrening och bullerdämpning. Men för mångfalden av växter och djur är dessa ytor ett problem. 

Som ett led i att gynna blommande växter och pollinerande insekter lämnade Håbo kommun under 

sommaren 2020 ett antal gräsytor oklippta. Det var främst ytor på mager sandig mark som lämnades 

oklippta fram till augusti, då de slogs och gräset togs bort. Växterna på de oklippta ytorna 

inventerades för att se hur många olika sorters växter som fanns på ytorna. Inventeringen visade att 

ytorna hade i medeltal 60 olika växtarter, varav flertalet arter som är en resurs för pollinerande 

insekter. Syftet med åtgärden var att få ett bättre underlag för att kunna ta fram en skötselplan för 

gräsytor i Bålsta, där vissa områden planeras att skötas genom mer ängsliknande skötsel. Arbetet har 

skett i samverkan mellan kommunekolog och gatu-och parkavdelningen och är en del av projektet 

mångfaldsytor i Bålsta som finansieras via statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen, 

LONA. 

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.   
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Arbete med ett grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta har fortsatt under året och det 

finns ett framtaget förslag. Ett antagande förväntas kunna ske under 2021. Programmet ska utgöra 

viktigt vägledning när det gäller naturvärden, gröna samband, ekosystemtjänster, rekreation och 

kulturmiljöer. En kartanalys av tillgängliga stränder i kommunen har genomförts under året och 

kommer utgöra ett underlag till grönstrukturprogrammet. 

Arbete med att uppdatera inventeringsdelen i kommunens naturvårdsplan har också pågått under året, 

vilket är ett viktigt underlag för att synliggöra gröna samband och ekosystemtjänster på en 

kommunövergripande nivå. Naturvårdsplanens första del kommer att integreras i 

grönstrukturprogrammet. Naturvårdsplanen utgör ett vägledande underlag till planering, byggande 

och förvaltning och kommer utgöra en fördjupning till grönstrukturprogrammet. 

Miljöavdelningen har under året fortsatt utföra strandskyddstillsyn i syfte att skydda och värna 

ekosystem, biologisk mångfald och allemansrätten. Strandskyddet bidrar till minskade ojämlikheter 

samt ett mer inkluderande samhälle eftersom det skyddar vår strandkant från att bli helt privatiserad.  

Kommunekologen har tillsammans med miljöstrategen och avfallsverksamheten under året fortsatt 

erbjudit förvaltningarna fram en miljö- och hållbarhetsutbildning. Det är en utbildning i ekologisk 

hållbarhet utifrån kommunens miljöstrategi och syftar till att höja kunskapsnivån och ge inspiration 

till fortsatt arbete där våra naturmiljöer utgör en viktig del och är en av åtgärderna i handlingsplanen 

till miljöstrategin. Denna utbildning togs fram under 2019 och 6 verksamheter deltog. Under 2020 

deltog ingen verksamhet på grund av pandemin.  

Dialog och samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm och Upplands-Bro kommun har fortsatt under 

året. Detta har utmynnat i en gemensam LOVA ansökan mellan Håbo, Upplands-Bro och Sigtuna 

kommun om en åtgärdssamordnare för vatten med fokus på att minska näringsbelastningen i Stora 

och lilla Ullfjärden samt Skofjärden. 

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.  

Under 2020 har förslag till styrdokument för cykel samt grönstruktur tagits fram vilka kommer att 

utgöra viktig vägledning i kommunens arbete.  

 
Kommunens skötsel och förvaltning av tätortsnära skogar, vandringsleder, hagmarker, grillplatser, 

parker och skyddade områden bidrar på ett betydande sätt till att öka den biologisk mångfald och 

tillgången på värdefulla rekreationsområden. Under 2020 har besökstrycket i kommunens natur- och 

grönområden varit högt då pandemin har gjort att fler har sökt sig ut i naturen. Som markägare och 

förvaltare har kommunen en viktig roll i att utveckla och stärka naturmiljöer med mångfald som i sin 

tur hänger samman med hur vi kan möta ett förändrat klimat. Kommunen har också en mycket viktig 

roll i att tillgängliggöra naturområden för allmänheten vilket bidrar positivt till folkhälsan och 

kommunens attraktionskraft.  

 

Under 2020 har arbete påbörjats med att tillgängliggöra området kring Lillsjön genom etablering av 

en första etapp av gångväg och spång i norra delen av sjön, genomfört röjning av sly vid entrén från 

Kalmarsand för att göra denna ingång mer inbjudande och trygg. I samband med detta har även gatu- 
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och parkavdelningen sett till att tunneln under järnvägen har fått belysning. En viktig del i arbetet 

med att tillgängliggöra området är även ett markbyte som har genomförts för ett av husen vid 

Lillsjön, vilket kommer underlätta att få till en stigslinga runt sjön framöver. 

Arbete har pågått under 2020 för att utveckla Frösundaviks strandpark och utsiktsberget intill till ett 

nytt Smultronställe i naturen. Beslut om att detta kan utvecklas till ett nytt smultronställe togs i 

september 2020 av styrgruppen för Smultronställen i naturen som består av representanter från alla 

länets kommuner samt Upplandsstiftelsen. Planen är att det nya smultronstället ska kunna invigas 

någon gång under 2021. Arbetet har genomförts tillsammans med gatu- och parkavdelningen. Sedan 

tidigare finns tre smultronställen i kommunen; Kvarnkojan, Biskopseken på Biskops-Arnö samt 

Vattunöden. 

Under 2021 genomförs Friluftslivets år som är ett nationellt projekt som leds av Svenskt friluftsliv 

och som syftar till att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla 

de värden som friluftslivet har. Under 2020 har planering inför detta genomförts inom kommunen.  

Under 2020 blev kommunen beviljad ett LONA-bidrag för projektet Hitta ut i Håbo. Syftet med 

projektet är att få boende och besökare att upptäcka och lära känna Håbos natur- och 

kulturmiljövärden samt bidra till bättre folkhälsa. Ett antal kulturhistoriska platser, naturområden och 

stigar/leder kommer att lyftas fram och göras tillgängliga under de kommande åren. 

Naturskolans verksamhet är riktad både mot förskolan och grundskolan genom att pedagoger erbjuds 

utbildning. I grundskolan har naturskolan aktiviteter med elever. Utbildningarna och aktiviteterna 

bidrar till att skapa förståelse för bland annat ekologisk hållbarhet. Under 2020 påbörjades även ett 

projekt på Futurumskolan som syftar till att skapa underlag och förutsättningar för att kunna 

genomföra undervisning utomhus i naturorienterande ämnen på regelbunden basis i skolans 

närområde för årskurs F-3. Projektet finansieras delvis av LONA-bidrag. Under året genomfördes 

även en utbildningsdag längs med Upplandsleden för idrottslärare för att uppmuntra till att få ut fler 

skolklasser på vandring. Utbildningen genomfördes av naturskolan, skolhälsopedagog och 

kommunekolog. 

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

En betydande del av kommunens markinnehav består av tätortsnära och bostadsnära skog kring 

Bålsta. Dessa områden är av mycket stort värde för rekreation, utomhuspedagogik, klimatreglering 

och biologisk mångfald. Skötselåtgärder i kommunens skogar syftar därför till att i första hand stärka 

mångfalden och skogarnas sociala värden, ett skötselarbete som behöver ske kontinuerligt. Under 

2020 har inga planerade skötselinsatser i skogen kunnat genomföras på grund av neddragningar i 

budget.  

En viktig del av avdelningens naturvårdsarbete berör förvaltningen av Granåsens naturreservat som 

är ett mycket uppskattat och välanvänt rekreationsområde. Åtgärder har bland annat omfattat 

nedtagning av träd angripna av granbarkborre, röjning av den invasiva arten häggmispel, underhåll av 

anordningar, slåtter längs med elljusspåret, städning av området, skötselråd mm. 

Naturvårdsförvaltningen av området sker i samverkan med Upplandsstiftelsen som enligt avtal också 

står för en del av förvaltningskostnaden. Utöver kostnader för naturvårdsförvaltning så bidrar även 

tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen till områdets skötsel genom underhåll av 

byggnader, parkeringar, sophämtning och stöttning till föreningslivet. 


