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Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2019 

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 miljö-

kvalitetsmålen 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 sam-

manställning.    

Följande redovisning av kommunens miljöarbete innehåller en beskrivning av förvaltningarnas och 

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

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

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

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

ligheter 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 fossilbräns-

lefri kommun 2050. Samhällets förbränning av fossila bränslen leder till utsläpp av koldioxid till at-

mosfären 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, pro-

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

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

Koldioxidutsläppen har minskat kontinuerligt i Håbo. Senaste värdet uppgick till totalt 3,4 ton koldi-

oxid per invånare.1 Värdet är fördelat på 1,1 ton från industrisektorn respektive 2,3 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 

                                                 

1 Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB. 
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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. 

 

 

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

SCB. 
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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 ge-
nom 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 kommu-

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

påbörjats inom samtliga åtgärder.   

Under 2019 har Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan som en del 

av länets färdplan för ett hållbart län i syfte att bidra till ett fossilfritt Uppsala län i enlighet med lä-

nets klimat- och energistrategi som antogs under året. 

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 pågått med att påbörja ar-

betet med de mål som är uppsatta för perioden. Av Håbohus energianvändning går 63 % åt till upp-

värmning och 37 procent går till varmvatten (källa: Håbohus). 

Kommunala fastigheter  

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

ringar och ombyggnader. Vid nybyggnation ska alltid möjligheten till installation av solel utredas och 

fastighetens totala klimatpåverkan ska minimeras. Energideklarationer av samtliga fastigheter har ge-

nomförts. Fastighetsenheten har fortsatt arbetet med att byta ut kommunens bestånd till mer energief-

fektiv belysning.  

Under 2019 har Nybyggets förskola tilläggsisolerats. Ishallens ventilationsaggregat har konverterats 

med överskottsvärme från kylaggregaten. Fläktmotorer och fläkthjul har bytts ut med energieffektivi-

sering som syfte.   

I kommunens gatubelysningsanläggningar består nu 60 procent av LED-armaturer. Håbohus arbete 

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

Under hösten i oktober månad 2019 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 kom-

munen 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. 

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 82 fordon fördelat på 43 

personbilar och 39 lätta lastbilar. Miljöbilsandelen har ökat mot föregående år och uppgår nu till 43 

procent 2019 jämfört med 38 procent 2018. Andelen fossiloberoende fordon (fordon som kan köras 

på något annat än bensin och diesel till exempel etanol, biogas eller el) har ökat från 11 till 29 pro-

cent. Håbo kommuns organisation har under året ökat antalet elfordon och har nu totalt elva elbilar 

(lätta lastbilar) och sex stycken bensin/el bilar (personbilar). Majoriteten av kommunens fordon drivs 
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fortfarande av diesel och ökningen av fossiloberoende fordon beror även på att fler dieselfordon går 

att tanka HVO100. Fossiloberoende fordon står enbart för tekniken i bilarna, dieselbilar som av till-

verkaren godkänts för att kunna tankas med HVO100 markeras som fossiloberoende. Statistiken sä-

ger ingenting om hur bilarna tankas. 

Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta har minskat något och uppgår år 2019 till 127 g 

CO2/km jämfört med 133 g CO2/km året innan (källa: Miljöfordon Sverige). Håbohus har fortsatt 

arbeta med att hela deras fordonspark ska vara eldriven (exklusive traktorer). Under 2019 har samt-

liga 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 kom-

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

sonbildstyp samt lättare transportfordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara fossil-

bränslefria. En ny bilpool ska upphandlas och vara fossilbränslefri senast 2022. Fordonshanteringen 

ska även samordnas och tydliga riktlinjer för fordon och fordonshanteringen ska tas fram.  

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

ginellt under de senaste året; från 0,07 ton per årsmedarbetare till 0,06 ton (se figur 1c). Införandet av 

Office365 har inneburit att det blir enkelt att ha möten på distans vilket medför att behovet av tjänste-

resor minskat. 

  

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 2019 var ett reviderat förslag ute på 

utställning. Översiktsplanen anger att hållbara, alternativa färdmedel såsom gång, cykel och kollek-

tivtrafik ska främjas. Vid planering av nya bostadsområden ska behovet av dessa färdsätt alltid beak-

tas.  
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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 kom-
munens goda folkhälsa och tillväxtförmåga.  

Håbo kommun har under år 2019 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. Under 2019 har projektet klimatanpassad dricksvattenförsörjning pågått i 

kommunen. Detta utifrån livsmedelsverkets handbok. Inom projektet har en dag om vatten anordnats 

under hösten 2019 för förtroendevalda och tjänstepersoner i Håbo. Under denna dag höll bland annat 

SMHI ett kunskapshöjande pass om kommande klimatförändringar och hur dessa kan komma att på-

verka vår dricksvattenförsörjning. 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 åter-

vunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. Vid senaste mätningen var andelen förnyelse-

bar 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 strate-

giskt 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. Detta sker genom ett samarbete med kommunerna i Stockholms län. Under år 

2019 uppmärksammades bland annat Earth Hour, kommunen delade ut ljus och fanns i Håbo Biblio-

tek fredagen innan Earth Hour. Energi och klimatrådgivningen har medverkat vid bygglovs öppethus 

vilket inträffat två gånger under året, i samband med detta har solkartan demonstrerats. Under 2019 

uppdaterades solkartan utifrån ny grunddata. Inom samarbetet erbjuds kommunens invånare möjlig-

heten att gå på solcellsseminarium och seminarium för att fixa laddplats. Under våren hölls ett sole-

nergiseminarium i Upplands-Bro där två privatpersoner från Håbo presenterade deras solenergian-
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läggningar. Under hösten hölls ett solenergiseminarium i Övergransgården. Trafikantveckan upp-

märksammandes med en mässa utomhus i centrum där information gavs, möjlighet till rådgivning, 

testa elcykel, energipyssel för barn, tipspromenad. 

Under 2019 har genomförandet i projektet Solelever startat. Solelever är ett projektsamarbete med 

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

lan samt Potentia, totalt 90 elever med i projektet. Kick-off, och ett studiebesök har genomförts samt 

arbete i klasserna. Solcellskit har skickats till alla deltagande skolor samt annat undervisnings-

material. Projektet syftar till att skapa ett koncept som stärker högstadieelevers kunskaper kring 

energi- och klimatfrågor med särskilt fokus på solenergi.  

Förberedelsearbete med att installera solenergianläggningar lämpliga kommunala fastigheter har på-

gått under 2019 utifrån den förstudie som utfördes under året innan. Inom Håbo kommuns organisat-

ion 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. Den beräk-

nade leveransen av solenergi på befintliga anläggningar är 2019 samma som för 2018 års beräkning 

(källa: Fastighetsenheten):   

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

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

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

Håbohus årliga produktion av solenergi har under året varit lika som året innan, det vill säga cirka 

216 000 kWh/år. Mål framöver är att fortsätta bygga ut den egna solelproduktionen. I planen finns att 

flera tak på husen i Mansängen ska få solpaneler monterade (källa: Håbohus).  

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. 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 2018 ligger på 8,5 procent jäm-

fört med 7,2 procent 2017 (se figur 2a). Håbo ligger jämfört med andra ekokommuner lågt. Det nat-

ionella 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 utveckl-

ingen i önskvärd riktning. 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certi-

fierade ekologiska produkter år 2030 enligt den svenska livsmedelsstrategin. År 2018 uppgår andelen 

inköp av ekologiska livsmedel i Håbos kommunala organisation till 40 procent vilket är en rejäl ök-

ning från 2017 års 28 procent (figur 2b). Under år 2019 ser vi att andelen ekologiska livsmedel mins-

kat något till 36 procent. Köken har under året arbetat för att hålla en så hög andel ekologiska inköp 

som möjligt utifrån budget och tillgång av ekologiska livsmedel.  

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 vegeta-

riska rätter och ökad andel vegetabilier. Kostenheten arbetar långsiktigt och medvetet för att minska 

matsvinnet i kök och servering. Matsvinnet mäts och dokumenteras dagligen. Det totala matsvinnet 

ligger på cirka 1000 kg/månaden för alla kostenhetens verksamheter. Arbetet med digitalisering av 

svinnmätning samt menyplanering och inköpskalkylering fortsätter. Under kommunens miljövecka 

2019 var det uppstart för ett projekt med två stycken digitala vågar som placerades i anslutning till 

diskinlämningen så att alla gäster kunde läsa av hur mycket de själva kastat från sin tallrik. Vågarna 

introducerades på Fridegårdsgymnasiet och Gröna dalenskolan. Vidare pågår samarbetsprojekt med 

lokala livsmedelshandlare (Hemköp & ICA). Där två av skolköken på, Gransäter 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 dessa båda skolrestauranger pågår det också försök med att sälja 

matlådor. Överbliven lunchmat från serveringen, som annars blivit svinn. Under året har en mål-

tidspolicy arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige (källa: Kostenheten). 
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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. Håbo-

hus är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas, vilket innebär ett ökat ansvar att organisationen ar-

betar med miljö och hållbarhetsfrågor.  

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

Håbo kommun har sedan ett par år tillbaka inga miljöcertifierade skolor eller förskolor (figur 2c). 

 

Figur 2c. Andel 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 
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farligt avfall. Hushållsavfallet har legat mer eller mindre konstant de senaste åren, även om fördel-

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

det visar 521 kg/person år 2018 jämfört med året innan då det uppmätte 595 kg/person (figur 2d).  

Avfallsmängderna i Håbo kommun har 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 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 åter-

bruk/bytesboden. Bland annat minskade mängden trä med 200 ton och mängden brännbart med 300 

ton, tidigare gick allt detta till förbränning. Kommunen har även inför av obligatorisk matavfallsin-

samling vilket bidrar till minskningen. Matavfallet går då till biogasproduktion och återvinns istället.  

   

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

vattenprogram, dagvattenpolicy. Under 2019 antogs även VA-policy och VA-plan. Inom förvaltning-

arna pågår det redan idag mycket bra långsiktigt arbete utifrån dessa styrdokument och gällande lag-

stiftning i form av tillsyn, uppströmsarbete, VA-utveckling, dagvattenarbete med mera. Det finns en 

förvaltningsövergripande vattengrupp och styrgrupp med tjänstepersoner som samordnar åtgärdsupp-

följning enligt vattenprogrammet, men det saknas en organisation som omfattar alla styrdokument 

samt extern samverkan.  
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Under 2019 har flertal åtgärder genomförts utifrån vattenprogrammets inriktningar, vilket berör flera 

förvaltningar inom kommunen och är ett viktigt arbete för att nå/bibehålla god status i vår yt- och 

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

minimera bräddning i det egna avloppsnätet, utredning av alternativ dricksvattenförsörjning och anta-

gande av VA-policy och VA-plan. En vattendag har även anordnats under 2019 i samverkan med Bi-

otopia, Upplandsstiftelsen och Håbo naturskola där 300 fjärdeklassare fick lära sig mer om kommu-

nens värdefulla vattenmiljö.  

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

rens vattenvårdsförbund. En dag om vatten hölls under hösten 2019 för förtroendevalda och tjänste-

personer i Håbo där representanter från Mälarens vattenvårdsförbund bland annat höll i ett pass med 

syftet att höja kunskapen om kommunens breda roll i förvaltningen av våra vattenförekomster.  

Vattenförsörjningen och miljökvalitetsnormerna har fått ett större fokus i detaljplaneringen och utred-

ningen kring klimatanpassad dricksvattenförsörjning ger god vägledning kring insatsområden för en 

långsiktigt hållbar vattenförsörjning. För en långsiktigt hållbar samhällsutveckling behöver vi arbeta 

med att skydda våra befintliga vattentäkter och även våra grundvattentillgångar. 

Under året har planering för åtgärder längs Bistaån och Ekillabäcken har genomförts för att minska 

dagvattnets påverkan på våra vattenförekomster. Hur vatten hanteras, renas och används som livsme-

del är områden som tillsynas av miljöavdelningen. Genom tillsynen arbetar miljöavdelningen för att 

skydda naturmiljöer med mångfald och giftfria miljöer.  

2.2 Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörj-
ning samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säker-
ställa 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 2019 beslutades att kommunen i samverkan med 

Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro, ska införa ett nytt insamlingssystem hos villor och fritidshus, 

som innebär att hushållens sopkärl byts 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.  

Det nya insamlingssystemet införs under hösten 2020 och inför det arbetet har ett flertal upphand-

lingar gjorts. Bland annat kommer alla sopkärl att vara tillverkade av 100 % återvunnet material och 

av de ordinarie fordon som används i uppdraget ska minst 50 % drivas med biogas som uppfyller 

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

minst 40 % förnybart innehåll. 

Under Håbo kommuns miljövecka i maj 2019 genomfördes ett samarbetade tillsammans med ICA 

kvantum. På ICA kvantum erbjöds kunderna att lägga frukt och grönt i matavfallspåsar istället för 
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plastpåsar. Syftet var att lyfta plastens inverkan på miljön. Samarbetet föll väl ut och fortsätter tills 

vidare. 

ÅVC Västerskog genomförde bland annat en återbruksvecka i samband med kommunens miljövecka. 

Temat för återbruksveckan var trädgård och utemiljö, vilket var mycket uppskattat bland besökarna. 

Inför julen i genomfördes återbruksveckor i Bålsta centrum där återvinningscentralen hade en utställ-

ning för att inspirera till en hållbar jul. På plats fanns även en bytesbod i miniformat där besökarna 

kunde byta böcker, spel och leksaker. 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 (källa: Avfallsavdelningen) 

Under 2019 har arbete över förvaltningarna skett för att gemensamt ta fram rutiner samt lämpliga 

källsorteringsmöbler inom kommunens verksamheter och offentlig miljö. Arbetet fortsätter under 

2020. Lokalvården jobbar ihärdigt för att informera framförallt skolpersonal och rektorer om deras 

ansvar att sortera sitt eget avfall och lägga i kärl avsett för rätt fraktion (källa: Lokalvårdsavdel-

ningen).  

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

gästerna till att källsortera och återvinna.  

Håbo kommun har deltagit i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj där 1152 personer deltog i 

kampanjen där framförallt förskolorna engagerade sig. Detta år var även ett företag, förening, privat-

personer samt Håbohus med och plockade skräp. Skräpplockarveckan skedde under kommunens mil-

jövecka. Gatu-/parkenheten anordnade skräpuppsamlingsplatser i Bålsta och Skokloster där allmän-

heten kunde lämna in sitt skräp.   

Arbete med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt under verksamhetsåret 2019. 

98 procent av alla kvicksilverarmaturer är utbytta (Gatu- och parkenheten). Under miljöveckan de-

monstrerades kommunens ogräsbekämpningsmaskinen K-HEAT som möjliggör en giftfri ogräsbe-

kämpning. 

Inom kommunens skolor och förskolor har lokalvården fortsatt att rengöra alla lokaler med minimal 

kemanvändning. Under 2019 köptes 16 stycken aggregat för att själva kunna producera partikelfritt 

vatten, vilket är helt parfym- och kem-fritt. Det har förbättrat arbetsmiljön för de som städar och för 

de som vistas i lokalerna. Lokalvården utförs på ett sådant sätt att minimal vattenanvändning krävs. 

Lokalvården letar aktivt efter parfymfria och miljövänliga produkter när det gäller tvål och kem 

som är nödvändigt för specifika ändamål. Vid upphandlingen av Städ-kem och redskap samt Mjuk-

papper och plast, som skedde 2019 ställde lokalvården och kostenheten i samarbete, höga etiska krav 

och på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (källa: Lokalvårdsavdelningen). 

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

dande i våra VA-processer. Under 2019 har avdelningen även arbetat intensivt med att ta fram rutiner 

och planer för verksamheten ur ett miljöperspektiv, arbetet pågår och beräknas vara klart under 

2020. Ett nytt avtal har under året tecknats gällande bortforsling av slam från reningsverken som in-

nebär minskade kostnader och utsläpp då slammet nu mera transporteras till Bro istället för Gävle 

(källa: VA-avdelningen). 
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2.3 Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och sociala 
miljöer, och hållbar samhällsutveckling i kommunen. 

Under året har upprustning av gång- och cykelvägar skett och uppsättning av cykelpumpar i offent-

liga miljöer samt nya cykelställ (källa: Gatu- och parkavdelningen). Arbetet med ett styrdokument för 

cykel har pågått under 2019 där en dialog gällande det tillsammans med cykelfrämjande information 

skedde i samband med Håbo festdag samt trafikantveckan.  

Barn- och utbildningsförvaltningen stödjer i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning årligen 

Natur- och miljöboken ekonomiskt. Sedan 1995 har över 5 miljoner elever i Sverige arbetat med Na-

tur & Miljöboken, som är ett faktagranskat, inspirerande och aktuellt läromedel i natur- och miljö-

kunskap. Natur & miljöboken används i åk 4, 5 i arbetet med natur, miljö och hållbar livsstil. Flera 

lokala företag utgör samarbetspartners och möjliggör därigenom att alla mellanstadieelever får 

boken. Utgivningen bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisat-

ioner. 

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-

systemtjänster, till exempel dricksvattenproduktion, minskad jorderosion, luftrening, rekreationsmöj-

ligheter 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 are-

alen i Håbo kommun. Det finns åtta naturreservat i Håbo kommun. Dessa är Granåsen, Kalmarnäs-

landet, 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 planlägg-

ning, 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 om-

råden 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 kommu-

nen 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 kom-

munen. 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. 

Kommunen har under 2019 deltagit i åtgärdsverkstad för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

inför tecknandet av hållbarhetslöften 2020. 

I Håbo kommun finns det många igenväxande betesmarker med en tynade flora och fauna. Kommu-

nen har idag en väldigt liten andel betesdjur vilket är negativt för den biologiska mångfalden. Under 

2019 har två beteshagar på totalt 10 ha restaurerats och hägnats i Bålsta vilket har bidragit till att öka 

förutsättningarna för en mer varierad flora och fauna. Arbetet med restaurering och stängsling har 

delfinansierats via LONA bidrag. 

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 den vår flora och fauna negativt och medföra ökade sam-

hällskostnader. Under 2019 har åtgärder genomförts för att bekämpa den invasiva arten häggmispel i 

Granåsens och Ekilla naturreservat. Åtgärder har även genomförts för att bekämpa jättebalsamin och 

jättebjörnloka. En guidad tur hölls under kommunens miljövecka på temat. 
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För att gynna pollinerare och biologisk mångfald har flera områden frösåtts 2019, bland annat ho-

nungsört och solrosor i gröna dalen och ängsblommor i Teknikbacken. En kartläggning av gräsytor 

som kan ställas om till äng utförts under året. För att gynna floran med bland annat orkidéer i våra 

elljusspår så har sen slåtter genomförts. En bikupa i Gransäterrondellen har fortsatt att leasats under 

2019. Fågelholkar har satts upp. Biologiska mångfaldens dag uppmärksammandes genom informat-

ion och aktiviteter. Även Håbohus har biholkar. 

Under 2019 har en skötselplan för ett antal kulturmiljöer i Håbo tagits fram i samverkan mellan Kul-

tur- och fritid, gata- och parkavdelningen och plan- och exploateringsavdelningen. Bidrag har sökts 

från Länsstyrelsen för att börja ställa iordning och tillgängliggöra några av dessa under 2020. 

Skötselåtgärder i kommunens skogar syftar till att i första hand stärka mångfalden och skogarnas so-

ciala värden. Under året har även underröjningsarbete i vissa bostadsnära skogar behövt genomföras 

samt riktad jakt för att motverka vildsvinens närvaro i bostadsområden i Bålsta. Genom naturvård-

skötseln i Granåsens naturreservat har biologisk mångfald gynnats. 

Under året har en samverkan med mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Uppsala och 

Uppland-Bro kommun inletts för miljöövervakning och åtgärder i Stora och Lilla Ullfjärden där 

bland annat EU-arten småsvalting finns. 

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

miljöer i anspråk. Under året har fortsatt planering av gröna stråket skett som leder från resecentrum 

genom Bålsta Centrum ner till Gröna Dalen.   

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

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

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

Arbete med ett grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta har påbörjats under året. Program-

met ska utgöra viktigt vägledning när det gäller naturvärden, gröna samband, ekosystemtjänster, re-

kreation 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 påbörjats under året, 

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

munövergripande nivå. Naturvårdsplanens första del kommer att integreras i grönstrukturprogram-

met. Naturvårdsplanen utgör ett vägledande underlag till planering, byggande och förvaltning och 

kommer utgöra en fördjupning till grönstrukturprogrammet. 

Under 2019 startas strandskyddstillsyn upp för att skydda och värna ekosystem, biologisk mångfald 

och allemansrätten. Strandskyddet bidrar till minskade ojämlikheter samt mer inkluderande samhälle 

eftersom det skyddar vår strandkant från att bli helt privatiserad.   

Kommunekologen har tillsammans med miljöstrategen och avfallsverksamheten under året tagit 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 natur-

miljöer utgör en viktig del och är en av åtgärderna i handlingsplanen till miljöstrategin. Under 2019 
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genomfördes utbildningen inom 6 verksamheter i kommunen. Utbildningssatsningen fortsätter även 

under 2020. 

Under 2019 har planering för tillskapande av nytt smultronställe skett samt arbete med att förvalta 

kommunens nuvarande smultronställen som är Biskops-Eken och Kvarnkojan. Inga nya smultronstäl-

len 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.  

Arbetet med att ta fram ett styrdokument för cykel har pågått under 2019 där en dialog gällande det 

tillsammans med cykelfrämjande information skedde i samband med Håbo festdag samt trafikant-

veckan. Under året har upprustning av gång- och cykelvägar skett och uppsättning av cykelpumpar i 

offentliga miljöer samt nya cykelställ (källa: Gatu- och parkavdelningen).  

Under 2019 har två lokala naturvårdsprojekt avslutats, gällande information på Granåsen samt 

Bålstahagar (Bålstahagar beskrevs under 3.1). Projektet på Granåsen har genomförts i samverkan 

mellan Plan- och exploateringsavdelningen, Vattunödens naturskola, Öppna förskolan nyckelpígan 

och Upplandsstiftelsen och syftet har varit att ta fram information om området samt undervisningspa-

ket som kommunens skolor ska kunna använda på plats för att genomföra lektioner ute. Ny skyltning 

av området har också tillkommit genom projektet. Projekt Bålstahagar har bidragit till att områdena 

och dess betande djur har blivit ett mycket uppskattat rekreationsstråk för allmänheten och uteklass-

rum för närliggande skolor. 

Under året har även en låda med undervisningsmaterial tillskapats vid Viby friluftsområde som skol-

klasser ska kunna använda vid lektioner och friluftsdagar i området. Lådan och dess innehåll har ta-

gits fram i samverkan mellan plan- och exploateringsavdelningen och naturskolan Vattunöden med 

bidrag från Upplandsstiftelsen. Naturskolans verksamhet är riktad både mot förskolan och grundsko-

lan genom att pedagoger erbjuds utbildning. I grundskolan har naturskolan Vattunöden aktiviteter 

med elever och år en mycket uppskattad verksamhet. Där men även på andra platser i kommunen be-

drivs utomhuspedagogik kopplat till våra natur- och kulturmiljöer. Utbildningarna och aktivite-

terna bidrar till att skapa förståelse för bland annat ekologisk hållbarhet. 

Genom skötselrådet på Granåsen har skötsel och utveckling av Granåsen en gemensam målsättning 

utifrån ett rekreations och besökarperspektiv. Skötselrådet samlar parter från flertalet kommunför-

valtningar och föreningslivet i ett gemensamt forum. 

Under 2019 fattades beslut om att naturvärden kring Lillsjön ska tillgängliggöras.  

För att förbättra arbetet med elevernas hälsa har barn- och elevhälsoenheten påbörjat ett arbete med 

fokus på det hälsofrämjande arbetet i kommunens grundskolor. Målet är att ta fram metoder och 

verktyg i arbetet med elevernas hälsa. Projektet blir möjligt att genomföra med pengar från den stat-

liga satsningen för barn och ungas psykiska hälsa. Gröna miljöer är viktiga ur ett hälsoperspektiv och 

under året har kommunens hälsopedagog samarbetat med plan- och exploatering och tekniska för-

valtningen bland annat under trafikantveckan.   
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3.4 Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som förnybar 
resurs. 

Parkenhetens förvaltning av kommunens tätortsnära skogar sker främst utifrån sociala, utomhuspeda-

gogik och biologiska värden, en skötselinriktning som är av stor betydelse för att bevara ekosystem-

tjänster, biologisk mångfald och bidra till god folkhälsa. Genom kommunens förvaltning av Gran-

åsens naturreservat och Ekillaåsens naturreservat under året har skogen förvaltats ur ett naturvårds- 

och rekreationsperspektiv. 

Under 2019 har relativt stora insatser behövt genomföras för att motverka granbarkborreangrepp. 

Stora delar av granskogen i Granåsens naturreservat har drabbats och där har flera hundra träd behövt 

fällas då det utgjort en säkerhetsrisk för folk som rör sig i området. En betydande del av granarna har 

tagit bort men i slänten mot Lilla Ullfjärden har mycket fällt och lämnats kvar för att gynna biologisk 

mångfald.  

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

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

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

mångfald och rekreation. 

 


