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Skövde kommun arbetar systematiskt med att 
minska energianvändning och växthusgasutsläpp 
inom sitt område. Man har inte full rådighet i frågan 
utan är också beroende av åtgärder från andra 
aktörer i samhället (näringsliv, organisationer med 
flera). Uppföljningar under året visar att utvecklingen 
med att minska växthusgasutsläppen i Skövde går 
åt rätt håll utifrån den målbild som finns. Målbilden 
gäller energi- och transportsektorn samt den del av 
industrin som inte omfattas av systemet för handel 
med utsläppsrätter. Utvecklingen kan följas i detalj på 
Skaraborgs miljöbarometer: http://miljoskaraborg.
miljobarometern.se/planer/skovdes-energi-och-
klimatplan/. Av indikatorerna utvecklas 74 procent 
positivt och 51 procent av de planerade åtgärderna 
är genomförda.

Skövdes Vision 2025 talar också om naturen som källa till hälsa 
och rekreation och om vikten av resurshushållning och ökat 
miljömedvetande. Under året har många åtgärder vidtagits för 
att bibehålla och utveckla kommunens gröna områden inom 
park-, skogs- och naturvårdsarbetet. Webbplatsen Skaraborgs 
miljöbarometer, http://miljoskaraborg.miljobarometern.se/
miljofakta/ beskriver miljösituationen och miljöutvecklingen 
mer i detalj, utifrån Sveriges 16 nationella miljömål.

En slutsats när det gäller utvecklingen i Skövde är att ett 
systematiskt miljöarbete rekommenderas för de sex nämnder 
och kommunstyrelsen som saknar detta, för att nå ett mer 
framgångsrikt miljöarbete. Miljö- och hållbarhetsarbetet 
behöver formaliseras och drivas mer processinriktat. Idag är 
det endast servicenämnden som bedriver ett systematiskt 
miljöarbete med extern revision. Kommunens verksamheter 
behöver också bli skickligare på att kommunicera vad som görs 
inom miljöarbetet.

Kommunorganisationens miljöarbete
En uppföljning av kommunorganisationens miljöarbete under 
året visar på en högre andel förnyelsebar energi och på minskad 
energianvändning i bostäder än tidigare år. Vad gäller kom-
munens lokaler, däremot, ökar energianvändningen per enhet.  
Inom transportområdet är användningen av andelen fossila 
drivmedel fortsatt hög och andelen miljöbilar på ungefär samma 

1. Sammanfattning nivå som förra året. Under året har 38 anställda genomgått 
utbildning i sparsam körning. Kommunen har fortsatt satsa på 
att få anställda att cykla* mer till och från jobbet; 234 personer 
deltog i årets cykelutmaning. Andelen ekologiska livsmedel i 
verksamheterna har ökat till 26 procent (cirka 90 procent av 
de inhandlade ekologiska livsmedlen är svenska). Andelen 
inhandlat svenskt kött har ökat till 80 procent.
*Man kan också gå eller åka kollektivt för att vara med i cykelutmaningen.

Skövde klättrade i nationell ranking
Skövde kommun fick 33,1 poäng av totalt 60 i årets nationella 
miljöranking och klättrade 32 platser, till plats 76 bland 
290 kommuner. Rankingen gäller kommunernas miljöarbete 
och baseras på ett flertal undersökningar under 2015. Undersök-
ningarna visar att det finns förbättringspotential inom områdena 
samhällsbyggnad, hållbarhetsarbete samt strategier generellt; 
för att nå upp till samma nivå som i likvärdiga kommuner är 
det här nödvändigt med förbättring. Arbetet med det måste 
ständigt pågå och påtalas för att kommunen ska vara drivande  
i miljöfrågorna. 

Aspö Eko-logi
Byggnationen av Aspö Eko-logi påbörjades under året. Det är 
Skövdebostäder AB:s starkt miljöprofilerade bostadsområde 
med totalt 242 lägenheter. Husen byggs i passivhusteknik, och 
solenergianläggningar installeras för produktion av varmvatten 
och el. Energi kommer att återvinnas ur spillvatten. Regnvatten 
tas tillvara för bevattning av en gemensam köksträdgård och 
hushållens matavfall kommer att komposteras till matjord för 
områdets odlingar. Området kommer att trippelcertifieras med 
Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12.

Förnybar energi i Skövde Värmeverk AB
Skövde Värmeverk AB har under året byggt Block 4, ett 
biobränslebaserat kraftvärmeverk som levererar fjärrvärme 
baserad på förnyelsebar energi. Provdrift av kraftvärmeverket 
genomförs under hösten 2016. 

År 2015 har varit 9,5 procent varmare än ett så kallat normal-
år. Endast 0,8 procent fossil olja finns i årets bränslemix av 
fjärrvärmen, vilket är en kraftig reducering av fossil olja sett 
i ett femårsperspektiv. 

Biogasproduktion 2015
Under 2015 har Skövde Biogas ökat produktionen av biogas från 
anläggningen. Total produktion blev 25,5 GWh, och 4,3 GWh 
levererades av Skövde kommuns avloppsreningsverk.



5    MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2015

2. Koldioxidutsläpp i Sverige
År 2014 släppte Sverige ut 54,4 miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter. Mellan 1990 och 2014 har utsläppen av 
växthusgaser i Sverige minskat med 24 procent. De 
långsiktiga minskningarna beror på åtgärder av olika 
slag, medan skiftningar i väder och konjunktur kan ge 
kraftiga mellanårsvariationer.

De flesta sektorer har bidragit till minskningen, framför allt 
uppvärmning av bostäder och lokaler, avfallsdeponier samt 
industrin. Minskningarna beror på en övergång från oljeeldade 
värmepannor till el och fjärrvärme, på deponiförbud och på 
utsläppsminskningar inom industrin.

Det senaste året är det utsläpp från produktion av el och 
fjärrvärme som minskat mest. Minskningen beror framför 
allt på att 2014 var ett ovanligt varmt år, vilket minskade 
behovet av uppvärmning.

En tredjedel av utsläppen kommer från transporter
En tredjedel av de nationella växthusgasutsläppen kommer 
från inrikes transporter. Utsläppen är något lägre år 2014 
jämfört med 1990. Utsläppen domineras av utsläpp från per-
sonbilar och tunga fordon. Ökade utsläpp från vägtrafiken är 
att vänta om inte åtgärder sätts in för att minska trafiken, öka 
energieffektiviseringen samt användningen av biobränsle.

Industrins utsläpp minskar stadigt  
men varierar med konjunkturen
Industrin har minskat sina utsläpp sedan sent 1990-tal. 2014 är 
utsläppsminskningen 24 procent jämfört med 1990. Pappers- och 
massaindustrin står för den största minskningen inom industrin, 
men även livsmedelsindustri, kemiindustri, järn- och stålindustri 
samt övriga metallindustrier visar minskande utsläpp.
Utsläppsminskningarna beror delvis på förändrad bränslean-
vändning, där biobränsleanvändningen ökat och oljeanvänd-
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ningen minskat, och delvis på minskad produktion till följd av 
konjunktursvängningar inom de olika industriernas marknader. 
Utsläppen från raffinaderier och olja- och gasindustrin ökar, till 
skillnad från i övriga branscher.

Industrin står idag för en knapp fjärdedel av Sveriges totala 
utsläpp. Järn- och stålindustri, mineralindustri och raffinade-
rier står för merparten av industrins utsläpp. Utsläppen från 
industrin består av processutsläpp, utsläpp från förbränning 
samt diffusa utsläpp.

Flera sektorer har minskat sina utsläpp betydligt
Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning i bostäder, 
lokaler, jordbruk och skogsbruk, genom egen förbränning, har 
minskat med 86 procent sedan 1990. Minskningen beror på att 
användningen av fossila bränslen i bostäder och lokaler till stor 
del fasats ut. Detta är ett resultat av skiften från enskilda olje-
pannor till användning av fjärrvärme, som till stor del baseras 
på biobränslen, samt till eluppvärmning och användandet av 
värmepumpar.

Utsläppen av växthusgaser från jordbruket var 11 procent 
lägre år 2014 än 1990, men har ökat med en procent sedan 
2013. Den långsiktiga minskningen beror främst på minskad 
boskapshållning, ökad produktivitet och minskad användning 
av mineralgödsel. Utsläppen av lustgas har ökat de senaste 
två åren. Anledningen är främst den ökade användningen av 
mineralgödsel. 

Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling har mer än 
halverats sedan år 1990. De viktigaste anledningarna till att 
utsläppen minskar är att mängden deponerat avfall minskat 
kraftigt, tack vare deponiförbud samt deponiskatter. Utvinning 
av deponigas bidrar också till minskade utsläpp. Den största 
delen av vårt avfall förbränns i kraftvärmeverk så att energi-
innehållet tas till vara.

Stort och ökande upptag i skogsmark
Genom skogsbruk och markanvändning sker årliga förändring-
ar av upptag och utsläpp av växthusgaser. Under perioden 1990 
till och med 2014 har upptaget varit större än utsläppen inom 
sektorn. Upptaget har sammanlagt varierat mellan 31 och 45 
miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det sammanlagda upptaget 
var 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2014. Sektorns total 
syns därför som ett minusvärde i diagrammet, och den räknas 
inte in i den nationella utsläppstotalen. Skog och mark mot-
svarar i storleksordningen 80 procent av de totala utsläppen.
Under de senaste åren kan man urskilja en ökning i nettoupptaget 
för sektorn i sin helhet. Ökningen antas bero på att trädens tillväxt 
under de senaste åren varit större än avverkningen.

Faktaruta

Datakälla: 
Nationella emissionsdatabasen, som tillhandahålls av RUS 
(Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssyste-
met). Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella 
utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimat-
konventionen och luftvårdskonventionen.

Metodförändringar i Nationella emissionsdatabasen: 
Om övergripande metodförändringar genomförs, till exempel 
byte av modell för beräkning av utsläpp från transporter, 
ändras alla data bakåt. Detta för att i möjligaste mån 
undvika att icke-reella trendbrott visas i statistiken. Detta 
gör att statistiken hela tiden är ”bakåtkompatibel”. Även i de 
fall där sekretess slutar gälla kompletteras äldre data med 
de nu tillgängliga siffrorna. Detta innebär också att 1990 års 
utsläpp, som ofta är utgångspunkten till framarbetade mål, 
kan ändras. Till följd av detta händer det att även målnivåer 
behöver justeras.  

Den dominerande delen av upptaget sker i skogsmark, när-
mare bestämt av träden i skogen. Storleken på upptaget beror 
på tillväxt och avgång, såväl avverkning som naturlig avgång. 
Under perioden inträffade den största förändringen i nettoupp-
taget under åren 2005 och 2007, då avverkningen tillsammans 
med stormarna Gudrun och Per tog ner mer träd än vanligt.

Den större delen av utsläppen sker från åkermark, och då 
skogsmark tas bort, så kallad avskogning, i samband med bygg-
nation. När det gäller åkermark uppstår framför allt utsläpp vid 
dikning av jordar med hög andel organiskt material, som i torv- 
och gyttjejordar. Utsläppen i samband med byggnation uppstår 
framför allt vid avskogning, exempelvis då kraftverksledningar 
dras och vägar byggs. 

Vädret påverkar utsläppsnivåerna
På grund av de årliga variationerna i väder och temperatur 
varierar utsläppen från produktion av el och fjärrvärme, och 
även uppvärmningsbehovet av bostäder och lokaler påverkas. 
Det senaste årets utsläppsminskning beror mest på att utsläppen 
från el och värmeproduktion samt från uppvärmning av 
bostäder och lokaler minskat, vilket framförallt beror på att 
2014 var ett ovanligt varmt år.

Koldioxidutsläpp i Sverige  2
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Figur: Skövdes energianvändning 2013, exklusive industrisektorn. Den övre cirkeln 
visar fördelningen mellan olika energislag. Den undre visar total fördelning mellan 

förnyelsebart och icke-förnyelsebart efter att fjärrvärmen och elen har miljövärderats.

Förnybar 
energi

43%

Ej förnybar 
energi

57%

El
32%

Fjärrvärme
24%

Förnybart
bränsle

8%

Ej förnybart
bränsle

36%

Miljövärdering
av el och

värme

3. Andelen förnybar energi i Skövde

Kommunfullmäktiges mål 2025 – andelen 
förnybar energi i Skövde samhälle 

Målet är svårt att nå och den stora utmaningen är driv-
medel till transporter. Utvecklingen går i rätt riktning men 
långsamt. Exklusive industrin var fördelningen 43 procent 
förnyelsebar och 57 procent icke förnyelsebar energi år 
2013. Fossila bränslen domineras av bensin och diesel i 
transportsektorn.

Kommunfullmäktiges mål 2025 – andelen 
förnybar energi inom kommunorganisationen

Förutsättningar finns för att nå målet, men insatser behöver 
göras de närmaste åren för att öka användningen av för-
nyelsebara drivmedel och/eller el. Dessutom behöver den 
inköpta elen till verksamheter, fastigheter och elbilar vara 
förnyelsebart producerad.

Datakällor: SCB, Energimyndigheten samt miljörapporter & uppgifter från industrin

Andelen förnyelsebart exklusive industrisektorn
Industrin borträknad var fördelningen 43 procent förnybart 
och 57 procent icke förnybart år 2013. Bränslena domineras av 
bensin och diesel, som används i transportsektorn. Industrins 
transporter ingår i siffrorna, eftersom Statistiska Centralbyrån 
inte redovisar dem för sig.

Andelen förnybar energianvändning 2013  
exklusive industrisektorn.
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De senaste åren har andelen förnyelsebart legat strax över 
40 procent, med undantag för år 2010. Generellt var 2010 ett kallt 
år, då mycket olja användes som spetsbränsle i el- och fjärrvär-
meproduktionen. En stor del av den icke förnyelsebara energin 
är diesel och bensin som används inom transportsektorn 
i Skövde. Här ingår även industrins transporter. Mängden 
använd bensin och diesel ligger på en betydligt lägre nivå från 
2011 jämfört med tidigare år. Å andra sidan ökade mängden 
icke förnyelsebart i fjärrvärmeproduktionen år 2010. Det beror 
på att Skövde Värmeverk vid årsskiftet 2009-2010 tog över driften 
för några oljeeldade pannor från Volvo. Detta är alltså inte en 
reell ökning, utan icke förnyelsebart bränsle som i statistiken 
flyttats över från industrisektorn till fjärrvärmeproduktionen. 
I figuren nedan redovisas energianvändningen i Skövde de 
senaste åren.

Årlig utveckling av andelen förnybar respektive icke förnybar energi 
i Skövde exkl industrin.

2009 2010 2011 2012 2013

Icke förnybart 59% 62% 58% 56% 57%

Förnybart 41% 38% 42% 44% 43%
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Fjärrvärme
El

2009
0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013

75

657

269

411

92

624

324

438

86

450

274

401

83

434

297

411

96

442

295

398

Skövdes energianvändning 2009-2013  
exklusive industrisektorn (GWh). 

Metod och datakällor 

Andelen förnyelsebart respektive icke-förnyelsebart beror 
bland annat på vilka typer av bränslen som används och hur 
fjärrvärme och el produceras. För att bestämma andelen
 förnyelsebart har SCB:s statistik över kommunal och 
regional energianvändning använts som bas. Den visar hur 
mycket el, fjärrvärme samt förnyelsebart respektive icke 
förnyelsebart bränsle som har använts i Skövde. I SCB:s 
statistik är industrisektorn behäftad med sekretess och 
kompletterande information har inhämtats från miljörapporter 
och företagsinformation. Fjärrvärmen har sedan miljövärderats 
med hjälp av SCB:s fjärrvärmestatistik. För att miljövärdera 
elen har svensk elmix¹ använts. Denna har räknats fram 
med hjälp av Energimyndighetens publikationen Energi
läget och statistiksamlingen Energiläget i siffror.

¹Tidigare år när andelen förnyelsebart räknats ut har nordisk elmix 
använts. Detta valdes eftersom den nordiska elmarknaden är 
gemensam och eftersom statistiken var lättillgänglig via Svensk Energis 
Vägledning angående ursprungsmärkning av el. Denna vägledning 
publiceras inte längre och motsvarande statistik har visat sig vara svår 
att få fram på andra sätt. Hade nordisk elmix använts hade andelen 
förnyelsebart varit några procentenheter högre. 

Andelen förnybar energi i Skövde  3
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Andelen förnyelsebart år 2013 – 
industrisektorn inkluderad
I Skövde är industrin en stor energianvändare. De två stora 
industrierna Cementa och Volvo Powertrain är med i EU:s 
handelssystem för utsläppsrätter, vars syfte är att reglera 
koldioxidutsläppen i den energiintensiva industrin. Av den 
anledningen omfattar inte heller Skövdes energi- och klimat-
plan dessa två industriföretag. Industrins tillgängliga statistik 
är dessutom behäftad med sekretess. För att ändå visa indus-
trisektorns energianvändning i sitt sammanhang redovisas 
nedan de uppgifter som är tillgängliga, i relation till den övriga 
energianvändningen i Skövde samhälle. 

Bränsle - industrins användning (förnybart och icke förnybart)
Fjärrvärme - industrins användning
El - industrins användning
Total energianvändning i övriga samhället
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Industrins energianvändning i Skövde i relation till övriga 
samhällets energianvändning (MWh)

3  Koldioxidutsläpp i Sverige

Figur: uppskattning av använd energi i Skövde 2013, inklusive industrisektorn. Den övre
cirkeln visar fördelningen mellan olika energislag. Den undre visar fördelningen 

mellan förnybart och icke-förnybart då fjärrvärme och el miljövärderats.
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35%
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16%
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Andelen förnybar energianvändning 2013  
inklusive industrisektorn.

I Skövde står industrisektorn för omkring 45 procent av den 
totala energianvändningen. Drygt hälften av denna utgörs 
av olika slags bränsle, där merparten är fossila bränslen som 
exempelvis koks, dieseloljor, eldningsoljor och gasol. En del är 
också förnyelsebara bränslen, exempelvis biooljor, och dit räk-
nas även en viss andel av återanvänt avfall, till exempel utslitna 
bildäck. Den förnyelsebara andelen av bränslet i industrisektorn 
ligger uppskattningsvis mellan 5 och 10 procent år 2013. Totalt 
sett i Skövde så hamnar andelen förnyelsebart på drygt en  
fjärdedel då elen och fjärrvärmen har miljövärderats.
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4. Energiplanering
I arbetet med energifrågor i Skövde är övergången 
till förnyelsebara energikällor, effektivare energi-
användning och miljöanpassade transporter i fokus. 
Vi behöver ställa om från samhällets fossilberoende 
samtidigt som konkurrensen kring förnyelsebara 
bränslen väntas bli stor. Den bästa kilowatten är den 
sparade, och det är viktigt att lyfta fram insatser som 
bidrar till minskad energianvändning på alla nivåer. 
Arbetet med åtgärderna i energi- och klimatplanen 
för Skövde har fortsatt under året. En uppdatering av 
planens nyckeltal har gjorts på hemsidan Miljö- 
barometern för Östra Skaraborg.

Koldioxidutsläpp i Skövde
De nationella utsläppen har minskat med 22 procent från 1990 
till 2013. Motsvarande siffra för Skövde är 33 procent. Även i 
Skövdes statistik framgår det att 2009 var ett extremt år med 
rekordlåga utsläpp till följd av den ekonomiska krisen. Man 
kan också se att utsläppen ökade 2010 på grund av kalla vintrar, 
begränsad kärnkraftsproduktion och ekonomisk återhämt-
ning. Skövde har förhållandevis mycket energiintensiv industri 
och hur stora de totala utsläppen blir beror till stor del på hur 
det går för industriföretagen i kommunen. Figuren nedan om-
fattar koldioxidutsläppen i Skövde, även de som beror på den 
kemiska processen vid Cementas cementtillverkning.

Industrins koldioxidutsläpp härrör till allra största delen 
från Cementa och Volvo Powertrain. Deras incitament för att 
minska utsläppen utgörs av interna mål och av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter. Figuren nedan visar trenden 
för energi- och transportsektorn då de av Cementas och 
Volvos utsläpp som omfattas av handeln med utsläppsrätter är 
exkluderade (deras övriga utsläpp är fortfarande inkluderade). 
I transportsektorns utsläpp ingår exempelvis fortfarande ut-
släppen från Cementas och Volvos transporter. En anläggning 
för avfallsförbränning togs i drift under 2005 och år 2009 var 
utsläppen låga på grund av konjunkturnedgången. Årsskiftet 
2009-2010 tog Skövde Värmeverk över driften av några olje-
eldade pannor från Volvo (som dock fortfarande äger pan-
norna). Systemet för handel med utsläppsrätter utökades från 
och med 2013 i och med en ny handelsperiod (2013-2020), så att 
även Volvo Powertrains utsläpp kopplade till järnproduktion nu 
omfattas. Om dessa utsläpp skulle exkluderas från diagrammet 
nedan så ser utsläppen ut att ha minskat betydligt jämfört med 
tidigare handelsperiod (2008-2012). Det är dock inte en reell 
minskning utan bara en omfördelning i statistiken. Därför har 
en uppskattning av utsläppen kopplade till järnproduktionen 
lagts in i diagrammet för år 2013. 

Dock så har Volvo* under 2014 konverterat två av sina 
fossiloljeeldade pannor (två av dem som Skövde kommun 
sköter driften av) till att eldas med bioolja. Det innebär en reell 
minskning av utsläppen, vilket kommer att framgå i de kom-
mande statistikuppföljningarna.
* Volvos Powertrain använder i första hand fjärrvärme, i andra hand värme från de bioolje 
eldade pannorna och i sista hand de fossiloljeeldade pannorna. 

Koldioxidutsläpp (kton) från samtliga aktörer i Skövde (inklusive Cementa och Volvo) 
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Den övergripande trenden för energi- och transportsektorn i 
Skövde sedan 2005 är att utsläppen minskar, även om de ser ut 
att ha stabiliserats något de senaste fem åren. I figuren nedan 
ställs utsläppen i relation till målet för år 2020. Eftersom Volvos 
utsläpp från järntillverkningen nu hanteras via systemet för 

utsläppshandel borde målnivån för 2020 sänkas framöver. Längre 
fram kommer utsläppsminskningar att synas i statistiken, då 
Skövde Värmeverk väntas sätta ett biobränsleeldat kraftvärme-
verk i drift. Det kommer att minska behovet av oljeanvändning 
under kalla vinterdagar, och därmed sänka utsläppen.
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Måluppfyllelse för kommunens lokaler år 2015
Målet om en tredjedels minskning av energiförbrukningen till 
2014 uppnåddes.

Energianvändningen under 2015 motsvarade inte förvänt-
ningarna utan hamnade högre än 2014, både vad gällde el och 
värme. Åtgärder i energiledningssystem kommer att prioriteras 
under 2016. Utbyte av fläktar och cirkulationspumpar pågår 
kontinuerligt i kommunens fastigheter. Under 2015 har Kavel-
brogymnasiets största byggnad fått energieffektiva fläktar och 
cirkulationspumpar. Ventilationsaggregat har ersatts av nya, 
mer effektiva varianter i både Timmersdalas och Käpplundas 
skolor. Rumstemperaturmätning med korrigering av fram-
ledningstemperatur har införts i flera skolor under 2015, med 
lyckat resultat. Denna mät- och loggningsplattform bör även 
kunna användas vid inomhusklimatkontroll under 2016. 

Måltidsavdelningens projekt för rutiner och eventuella energi-
effektiviseringar i köken har pågått under året. VA-avdelningen 
arbetar med löpande driftsoptimering för få en så energieffektiv 
verksamhet som möjligt.

Solceller har satts upp på gruppboendet Kyrkbacken. Arbetet 
med att installera solceller på Arenan och stadshuset fortsätter, 
och beräknas vara klart under första halvåret 2016.

Ett flertal fjärrvärmecentraler har i det planerade under-
hållet bytts ut till nya, som är tvåstegskopplade för att sänka 
returtemperaturen och därmed förbättra fjärrvärmenätets drift 
och miljöpåverkan.

Målbild för Skövde: 
Skövde ska år 2050 inte bidra med några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären.

Enligt nuvarande kunskap innebär målbilden att växt-
husgasutsläppen bör ha minskat med 85 procent 2050 
jämfört med 1990. Det motsvarar mindre än ett ton 
utsläpp per invånare.

Mål för Skövde som geografiskt område: 
Växthusgasutsläppen från Skövde kommun bör år 2020 vara 
40 procent lägre per invånare än 1990.

Minskningen av utsläppen ska ske genom åtgärder inom 
Skövde kommun som geografiskt område. 

Mål för byggnader: 
Energianvändningen i kommunens byggnader ska 2020 
vara 20 procent lägre än 2009. En tredjedel av minskningen 
ska vara uppnådd till 2014. 

Målet avser energianvändning per ytenhet och gäller både 
användning av el och värme i byggnader som ägs och för-
valtas av kommunala förvaltningar och Skövdebostäder AB.

Kommunorganisationens samtliga fossilbränsleanläggningar 
med olja som primär värmekälla har avvecklats. Under året för-
brukades 11 kubikmeter olja för uppvärmning av kommunala 
fastigheter, vilket är 3 kubikmeter mer än under 2013 och mer 
än prognostiserat för 2015.

Måluppfyllelse för kommunens bostäder år 2015
Målet om en tredjedels minskning av energiförbrukningen till 
2014 uppnåddes.

AB Skövdebostäder har fortsatt att minska sin energianvänd-
ning under året – resultatet från 2009 till 2015 är 33 procent. De 
bostäder som nu byggs är mycket energieffektiva. Nya värme-
pumpar har minskat energiförbrukningen väsentligt. Vidare 
har utbyte av belysning till led-lampor och styrning av värme-
system med hjälp av temperaturgivare i lägenheterna bidragit 
till minskad energianvändning. 

Aspö Eko-logi
Byggnationen av Aspö Eko-logi påbörjades under året. Det är 
AB Skövdebostäders starkt miljöprofilerade bostadsområde 
med totalt 242 lägenheter. Husen byggs i passivhusteknik, och 
solenergianläggningar installeras för produktion av varmvatten 
och el. Energi kommer att återvinnas ur spillvatten. Regnvatten 
tas tillvara för bevattning av en gemensam köksträdgård och 
hushållens matavfall kommer att komposteras till matjord för 
områdets odlingar. Området kommer att trippelcertifieras med 
Svanen, Miljöbyggnad Guld och Passivhusstandard FEBY12.

Förnybar energi i Skövde Värmeverk AB
Skövde Värmeverk AB har under året byggt Block 4 – ett 
biobränslebaserat kraftvärmeverk som levererar fjärrvärme 
baserad på förnyelsebar energi. Provdrift av kraftvärmeverket 
genomförs under hösten 2016. 

År 2015 har varit 9,5 procent varmare än ett så kallat normal-
år och endast 0,8 procent fossil olja finns i årets bränslemix av 
fjärrvärmen. Det är en kraftig reducering av fossil olja sett i ett 
femårsperspektiv. 

Energiplanering  4
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Biogasproduktion 2015
Under 2015 har Skövde Biogas ökat produktionen av biogas från 
anläggningen. Total produktion blev 25,5 GWh, och 4,3 GWh 
levererades av Skövde kommuns avloppsreningsverk. Substrat-
sammansättningen har förändrats så att vasslen, som stod för 
en stor andel av substratvolymen, har ersatts av så kallad slurry 
från utsorterat hushållsavfall. Förändringen har varit positiv 
för biogasproduktionen men har påverkat bolagets kostnader 
för substrat negativt. Arbete med att förbättra biogödselaffären 
har påbörjats och avtal har omförhandlats. För att möta efter-
frågan på bra gödselmedel för ekologisk odling så har bolaget 
inlett en process om Krav-certifiering av en del av biogödseln.

Bolaget har under året haft problem med driften av an-
läggningen. Skador på en av bufferttankarna samt problem 
med igensättningar i pumpledningen för slaktavfall har både 
krävt resurser och orsakat höga kostnader. Andelen facklad 
rågas på grund av driftproblem har varit hög, vilket påverkat 
leveransen till kund. En allvarlig produktionsstörning i slutet 
av året fick dessutom stor påverkan både på årsvolymen av 
producerad biogas och på bolagets resultat. Under hösten och 
vintern 2015/2016 har bolaget återigen fått problem med lukt 
från anläggningen. Åtgärder har vidtagits och skall vidtas för att 
åtgärda detta.

Energieffektiveringsstödet EES
Energimyndigheterna godkände verksamhetsrapporten för det 
femåriga projekt som bidragit till stora energieffektiviseringar 
och förnyelsebar energi inom Skövdes kommunorganisation. 
Nationellt sett har energianvändningen i byggnader har blivit 
nästan 8 procent mer effektiv på 5 år och andelen förnyelsebar 
energi har ökat. Den minskade energianvändningen i byggnader 
motsvarar en årlig kostnadsbesparing på 1,5 miljarder per år.

Klimatklivet
Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som 
riksdagen beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i sam-
verkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna 
ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick 
stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner  
kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar 
under 2016, 2017 och 2018.

Energistöd till reningsverket
VA-avdelningen har fått ett energioptimeringsbidrag på 1,7 
miljoner kronor från Energimyndigheten, för att en outnyttjad 
rötkammare ska tas i drift på Stadskvarns avloppsreningsverk 
och göras energieffektivare med hjälp av värmeväxlare.  

4  Energiplanering

Detta kommer att ge mer fordonsgas, mindre volymer av rötat 
slam samt minskat läckage av metangas. Projektet genomförs 
under 2015 och 2016. 

Smart energi x4 med Västra Götalandsregionen – studenter, cykel, 
sol och klimatdialog
Skövde kommun är ansluten till Västra Götalands nya klimat-
strategi 2014-2015. Det resulterade under 2015 i att följande fyra 
projekt genomfördes i Skövde. Rapporter från projekten skrivs 
under våren 2016.

•  ”Klimatambassadörer för klimatsmart samhälle”: Högskolan i 
Skövde genomförde under året en kurs på 7,5 högskolepoäng. 

•  ”Ökad cykelpendling”: Åtgärder har genomförts som gynnar 
arbetspendling med cykel i kommunen eller inom den egna 
organisationen.

• ”Sol i Väst”: En överenskommelse som syftar till att få kommuner 
och organisationer i Västra Götaland att investera i solcells-
anläggningar. 3 000 kvadratmeter är hittills installerade.

•  ”Klimatdialog med unga i Skövde”: I Skövde har en arbets-
grupp bildats, där unga med stort intresse för miljö- och 
klimatfrågor medverkat. Arbetsgruppen har träffats regel-
bundet under 2015. 

Borgmästaravtalet
EU har under året slutligen godkänt Skövde kommuns energi- 
och klimatplan, och gav i samband med detta särskilda 
rekommendationer om kommunens framtida arbete med 
åtgärdsplanen. Skövde har skrivit under borgmästaravtalet och 
därmed lovat att gå längre än de mål som EU fastställt fram till 
2020. Skövde ska minska koldioxidutsläppen inom kommu-
nens förvaltningsområden med minst 20 procent, genom att 
genomföra en åtgärdsplan för hållbar energianvändning inom 
kommunens ansvarsområden. Kommunen ska också delta 
i och bidra till EU:s årliga borgmästarkonferens för hållbar 
energi i Europa.

Skövdes Earth Hour, mars 2015
Skövde kommun ordnade ett späckat program med 11 olika 
aktiviteter under miljö- och klimatveckan inför Earth Hour. 
Det var alltifrån filmvisning, ekologisk och vegetarisk mat, 
klimatteater, bokmarknad, återbruk förr i tiden, återbruksslöjd 
och information om biogas. Aktiviteterna var välbesökta och 
uppskattade. Som en symbolhandling släcktes stadshuset ned 
på kvällen den 23 mars. Syftet med att medverka var att sprida 
information och genomföra aktiviteter lokalt om miljö- och 
klimatfrågor under en vecka då det är stort fokus på dessa 
frågor både nationellt och globalt.



MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2015     14

Energislukande transporter
Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energi- 
användning och använder till största delen fossila bränslen. Sek-
torns omställning till förnyelsebara biodrivmedel spelar därmed 
en viktig roll i Sveriges förmåga att nå upp till 2020 års energi- 
och klimatmål samt målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. 

Vägtrafiken står för hela 93 procent av den totala energi-
användningen. Av dem står godstransporterna för cirka 
30 procent och väg- och persontransporterna för cirka 
70 procent. De huvudsakliga drivmedlen är bensin och diesel 
– förnyelsebara drivmedel som etanol, biodiesel, biogas och 
naturgas står för cirka 12 procent. 

Utsläpp av växthusgaser från transporter
Transportsektorns utsläpp i Skövde redovisas i figuren nedan. 
Tunga och lätta lastbilar står för en relativt stor del av utsläppen 
i kommunen. Personbilsutsläppen har minskat med 15 procent 
under 2013 jämfört med 1990.

Måluppfyllelse 2015: 
Målet är ej uppnått vad gäller andelen miljöbilar, andelen per-
sonbilar som drivs av förnyelsebart bränsle eller andelen lätta 
lastbilar som drivs av förnyelsebart bränsle. Vad gäller energi-
användningen är det svårt att få fram tillförlitliga siffror och 
därför också svårt att säga hur kommunorganisationen ligger 
till i den frågan.

68 procent av kommunens personbilar är miljöbilar –  
29 procent drivs av förnyelsebart bränsle. Andelen lätta last-
bilar/servicebilar med förnyelsebart bränsle är 28 procent. Den 
totala andelen miljöbilar inom kommunorganisationen, inräknat 
både personbilar och lätta lastbilar, ligger på 52 procent. 
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5. Fordon och transporter Mål för transporter i den  
kommunala organisationen:
Energiåtgången vid användning av tjänstefordon och privata 
fordon i tjänsten ska inte öka till 2020 jämfört med 2009. 
Andelen miljöbilar i kommunen ska vara 100 procent senast 
2014. Av dessa ska minst 75 procent av personbilarna drivas 
med förnybart bränsle eller el. Andelen lätta lastbilar/servi-
cebilar som drivs med förnyelsebart bränsle eller el ska vara 
50 procent senast 2014. 

Transportsektorns koldioxidutsläpp (kton) i Skövde 1990-2013. Exklusive flyg och sjöfart.
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5  Fordon och transport

Trafikplan2012

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en ny  
trafikstrategi med följande inriktningsmål:
• Att skapa attraktiv utveckling av centrum 
• Hållbara resmönster och färdmedel
• Tillgänglig stad
• Goda pendlingsmöjligheter
• Trygg stad

Åtgärder har vidtagits under 2015 som  följer inriktningsmålen.

Cykelstrategi för Skövde 
Kommunen har under hösten påbörjat arbetet med cykelplane-
ring. Steg ett blir en cykelstrategi som tas fram under 2016, följt 
av en cykelplan och en åtgärdsplan. Syftet är att förbättra möjlig-
heterna för cykling i kommunen samt att utveckla och fördjupa 
de tankar och idéer som kom fram i Skövdes trafikstrategi.

Att aktivt arbeta med att öka andelen resor som görs med 
cykel bidrar till bättre folkhälsa, att nå miljömål och till ett mer 
attraktivt stadsliv.

Åtgärder för enklare cykling
Två nya kommunala cykelvägar har färdigställts under året. 
Längs Simsjövägen har cykelvägnätet från Hentorp och 
Claesborgs idrottsplats knutits ihop med Billingsluttningen 
och de norra delarna av staden. Tidigare fick oskyddade 
trafikanter samsas med biltrafik på denna väg, där hastighets-
begränsningen är 70 kilometer i timmen. Längs Kungsgatan 
i centrala Skövde har ett körfält använts för att skapa en 
cykelväg, vilket tidigare har saknats tydligt. Samtidigt har andra 
förändringar av gaturummet genomförts i syfte att sänka 
hastigheten. Ytterligare en viktig investering är den cykelväg 
som Trafikverket under 2015 har byggt längs väg 2931 från 
Stöpen ut till väg 26. Kommunen står här som medfinansiär. 

I och med att denna sträcka färdigställts finns det nu ett sam-
manhängande cykelvägnät från Stöpen till Skultorp. 

Förutom investeringar i nya cykelvägar har en satsning på 
beläggningsunderhåll gjorts. Tack vare det har 75 procent av 
kommunens 11,5 mil cykelvägar nu god status.

Skövde hamnar på plats 26  
i Årets bilkommun 2015
I Årets bilkommun 2015 rankade Statoil alla Sveriges  
kommuner och län utifrån samtliga bilars körsträckor och 
förbrukning av bensin och diesel, samt utifrån hur stor andel 
nyregistrerade bilar som är miljöbilar och hur stora koldioxid-
utsläpp de har. Rankingen baseras på bilisternas klimat- 
påverkan och körkostnader. 

Genom att välja en bil med lägre klimatutsläpp och tanka 
mer förnyelsebart eller välja fossila drivmedel med lägst 
klimatpåverkan är vinsten stor. 

Bilisterna kan minska sin bränsleförbrukning med omkring 
tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett spar-
samt sätt, utan att restiden blir längre.

Webbmöten/Onlinemöten 
Alla it-arbetsplatser i Skövde kommun har funktionen Skype 
för olika former av realtidskommunikation. Att ersätta fysiska 
resor (lokalt, regionalt eller nationellt) med "onlinemöten" 
via Skype minskar miljöbelastningen avsevärt. Under 2015 
har cirka 2 200 onlinemöten genomförts och vid årsskiftet 
2015/2016 hölls cirka 200 onlinemöten per månad. Vi vet för lite 
om mötena för att exakt kunna räkna ut miljövinsterna, men vi 
kan konstatera att de är betydande. 

Det finns en stor potential i att fortsätta utvecklingen av resfria 
mötesformer, under förutsättning att systemet är enkelt, lättill-
gängligt och tekniskt pålitligt. För att förändra inarbetade mötes-
vanor krävs tydlig kommunikation om att tekniken finns, hur den 
ska användas och varför en styrning mot resfria möten införs.
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Visste du att…
• En bil som varmstartas minskar sin bränsleförbrukning 

vid start med upp till en deciliter jämfört med en bil  
som kallstartas. 

• Ju snabbare motorn når rätt temperatur, desto  
effektivare blir förbränningen. Därför minskas de  
skadliga utsläppen av kolväten, kväveoxider och  
partiklar markant under de första kilometrarna  
om du använder motorvärmare. 

• Värmen minskar också slitaget på motor och  
avgasreningssystem.

• Motorvärmaren är energieffektiv vid temperaturer  
ända upp till +10°C. 
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6. Giftfri miljö

Kemikalier i vår vardag  
– nyttiga och ibland farliga?
Kemikalier förknippas ofta med dödskallemärkningar och 
toxiska medel. Men även diffusa kemiska utsläpp från vardags-
föremål som påverkar människor och miljö uppmärksammas 
allt mer som ett problem. Ökad insikt och mer kunskap inom 
området blir allt viktigare. Alliansen har i sin programförkla-
ring 2015-2018  gett kommundirektören i uppdrag att föreslå 
hur man kan arbeta med att minska skadliga kemikaliehalter 
inom den kommunala verksamheten.

Nätverket Giftfri vardag  
för svenska kommuner
Kemikalieinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting 
bjöd den 24 november 2015 in till kickoff i Örebro för kommun-
nätverket Giftfri vardag. Nästan 100 personer från kommuner 
runtom i landet deltog, tillsammans med representanter för 
Kemikalieinspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Upphandlingsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och 
länsstyrelserna. Under dagen gavs möjlighet att ta del av goda 
exempel, knyta kontakter och inte minst diskutera vilka frågor 

som är viktigast att samverka kring och hur samverkan ska 
gå till. Nätverket Giftfri vardag är en långsiktig plattform för 
att underlätta samverkan mellan kommuner och sprida goda 
exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att 
minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för 
barn och ungdomar. Viktiga samverkansområden är:

•  kemikaliekrav vid upphandling

•  kemikaliekrav vid byggnation

•  att ersätta befintliga produkter och varor

•  utbildningsinsatser

•  ta fram och genomföra kemikaliehandlingsplaner

Kommunnätverket Giftfri vardag är till för personer som 
representerar kommunerna i frågor som rör giftfri vardag. 
Det är inte till för tillsynsvägledning för myndigheter. 

Skövde kommun är medlem sedan november 2015. Även 
bolag som är till 100 procent kommunägda och har som huvud-
uppdrag att utföra kommunens uppgifter kan delta. Nätverket 
har en webbaserad arbetsplats som kallas Samarbetsrum. Den 
finns på Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, hemsida 
och utgör nätverkets nav.
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Giftfria golv på Skövdes förskolor
Fastighetsavdelningen har fortsatt arbetet med att styra 
entreprenader och underhållsarbeten mot miljöanpassade 
produkter. I Skövdes förskolor har man börjat byta ut plastgolv 
som innehåller ftalater mot ftalatfria golv. Arbetet pågår sedan 
2015 och följer tidsplanen. Cirka 2 000 kvadratmeter, av planerade 
10 000, har bytts ut. 

Inventeringar och databas
Kemikaliedatabasen iChemistry har införts på Arbetsavdel-
ningen och Fastighetsservice under 2015. Genom en kemikalie-
inventering har man fått bättre kontroll på hälso- och miljö-
skadliga produkter, och kan arbeta för att minska och byta ut 
dessa. Riskbedömningar har gjorts av prioriterade produkter. 
Alla kemikalier förvaras i låsta förråd eller godkända, brand-
klassade dragskåp. Arbetsavdelningen jobbar vidare med att 
minska antalet produkter med riskfraser och miljöpåverkan. 
Inom parkverksamheten används inte kemikalier – istället 
arbetar man med mekanisk bekämpning av exempelvis ogräs. 
I gatumiljö används Roundup Bio för ogräsbekämpning vid 
kantstenar och kring stolpar. Huvudvägnätet saltas också vid 
frosthalka. 

Skövde VA startade under 2015 arbetet med att riskbedöma 
kemikalier genom datasystemet iChemistry. Som en del i detta 
genomförs även en kontinuerlig genomgång av nuvarande 
kemikalielista, där bland annat statistik kring förbrukning 
och lagerstatus samlas in. Syftet är, förutom egenkontroll, att 
identifiera kemikalier som kan uteslutas eller bytas ut mot mer 
miljövänliga alternativ. Mellan april och december 2015 risk-
bedömdes samtliga kemikalier hos Timmersdalas och Tidans 
avloppsreningsverk (ARV). 

Riskbedömningen av kemikalier på Stadskvarns ARV har 
påbörjats och förväntas fortsätta under 2016. I december 2015 
bestod kemikalielistan av 280 produkter för Skövdes kommunala 
avloppsreningsverk. Totalt 6 kemikalier har tagits bort under 
året, då det framkommit att de inte behövs. Skövde VA har 
riskbedömt 94 kemikalier under 2015.

Arbetsavdelningen har under 2015 fått igång sin tvätthall med 
inbyggd reningsanläggning. Den är bemannad med en anställd 
som kontrollerar att inga otillåtna kemikalier används.

Ny vatten- och avloppsplan
Kommunfullmäktige beslutade under 2015 om en ny vatten- och 
avloppsplan för Skövde kommun. VA-planen hanterar vatten- 
och avloppsfrågor inom och utanför det kommunala verksam-
hetsområdet, liksom strategiska vägval och prioriteringsgrunder.

Nytt miljötillstånd för Stadskvarns  
avloppsreningsverk
I Skövdes kommunala avloppsreningsverk Stadskvarn renas 
ungefär 5 000 000 kubikmeter avloppsvatten varje år. Renat 
vatten släpps ut i Mörkebäcken, som passerar förbi anlägg-
ningen. Dessutom finns två mindre reningsverk i Timmersdala 
och Tidan, som tillsammans renar ungefär 300 000 kubikmeter 
avloppsvatten årligen.

Stadskvarns reningsverk fick i juli 2015 ett föreläggande av 
länsstyrelsen, om ytterligare kompletteringar för miljötill-
ståndsansökan. Ett nytt kompletteringsunderlag skickades in  
i oktober 2015.
Det nya tillståndet kommer att omfatta 73 000 personekviva-
lenter (Stadskvarns nuvarande tillstånd omfattar cirka 57 000 
personekvivalenter), vilket ger utrymme för Skövdes framtida 

Preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö:

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via  
alla exponeringsvägar är inte skadlig för människor eller d 
en biologiska mångfalden.

Användningen av särskilt farliga ämnen 
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som 
möjligt upphört. 

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper 
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga 
egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, 
utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen 
och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.

Förorenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att  
de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 
Kunskap om kemiska ämnens miljö och hälsoegenskaper  
finns tillgänglig och är tillräcklig för riskbedömning 

Information om farliga ämnen i material och produkter
Information om miljö och hälsofarliga ämnen i material, 
kemiska produkter och varor finns tillgänglig.

Giftfri miljö  6
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befolkningsökning. Det nya tillståndet tar dock inte hänsyn till 
industriell tillväxt, utan fokuserar på den beräknade ökningen 
av antalet anslutna hushållspersoner under de kommande 
20 åren, baserat på:

•  Befolkningsökning inom nuvarande verksamhetsområde.

•  Inkoppling av mindre bebyggelseområden som idag har 
egna reningsverk (exempelvis Tidan).

•  Successiv anslutning av glesbebyggelse  
(utökat verksamhetsområde).

•  Den ursprungliga miljötillståndsansökan lämnades in  
i maj 2014.

Provtagningar i vattendrag
Skövde VA har under året, med bidrag från Tidans vattenför-
bund, genomfört provtagningar i Mörkebäcken. Syftet har varit 
att undersöka de nuvarande föroreningshalterna i dagvattnet. 
Resultatet visar att de flesta föroreningar ligger under antagna 
riktvärden. Tack vare kartläggningen har Skövde VA nu ett 
bättre beslutsunderlag, bland annat när det gäller påverkan på 
nedströms liggande recipienter. Skövde VA har som mål att 
inte försämra den ekologiska och kemiska statusen i ned-
strömsliggande vattendrag. Därför är det viktigt att särskilja 
vilka föroreningar som kommer från den egna verksamheten 

(det vill säga utgående renat avloppsvatten ifrån Stadskvarn) 
och vad som tillförs Mörkebäcken med dagvattnet. Dagvatten 
är ytavrinnande smält- och regnvatten som förorenats av 
tungmetaller och svårnedbrytbara ämnen, främst från infra-
struktur och trafik.

Spillvattenbestämmelserna som antogs hösten 2014 fortsät-
ter att vara en grundsten i VA-avdelningens uppströmsarbete. 
Med uppströmsarbete menas att man redan vid källan förhin-
drar oönskade ämnen att tillföras spillvattnet. Vid behandling 
av remisser om nya tillstånd för industrin finns ett tydligt, 
lokalt beslut att stödja sig mot, som är uppdaterat och som följer 
såväl Skövde kommuns ABVA (allmänna bestämmelser för 
användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) 
som Svenskt Vattens allmänna råd vid mottagande av avlopps-
vatten från industri och annan verksamhet (P95). Merparten av 
Sveriges större kommuner/kommunförbund/kommunala bolag 
lutar sig mot P95 i sitt uppströmsarbete.

Ytterligare åtgärder i avloppsledningsnätet
Skövde kommuns VA-avdelning satsar årligen stora resurser 
för att åtgärda brister i såväl spillvatten- som dricksvattennätet. 
Dåliga ledningar leder till såväl ut- som inläckage. Minskat 
inläckage leder till färre bräddningar vid reningsverk och 
pumpstationer, mindre bräddvolymer och mindre användning 
av energi och reningskemikalier i reningsverken.

6  Giftfri miljö
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7. Miljöutbildning och ökad kunskap
Skövdes miljöbarometer 
Miljöbarometern är ett digitalt webbverktyg för att redovisa 
och följa upp kommunens miljöarbete på webben. Syftet med 
webbplatsen är att synliggöra kommunens miljöarbete och att 
öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som besluts-
underlag. Miljöutvecklingen redovisas genom 75 miljöindika- 
torer, uppdelade i nio fokusområden: Klimat, energi, luft, 
trafik, vatten, natur, kemikalier och miljögifter, avfall och 
återvinning samt bostad. 

På webbplatsen redovisas också Skövdes energi- och klimat-
plan och den följs även upp med hjälp av nyckeltal, indikatorer 
och åtgärder. Att en så stor andel viktig miljöinformation är 
lättillgänglig för alla skapar goda förutsättningar för delaktig-
het i och engagemang kring miljöfrågorna på ett nytt sätt. Ett 
stort informationsarbete krävs för att miljöbarometern ska bli 
känd och använd av skolelever, politiker, tjänstemän och övriga 
intresserade. 

Arbetet med Miljöbarometern drivs tillsammans med Hjo 
kommun, Falköpings kommun, Tibro kommun och Karlsborgs 
kommun genom Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). 

Miljöutbildning och kunskap 
Upphandlingsenheten har under året deltagit i ett flertal kon-
ferenser, forum och nätverksträffar där hållbar utveckling och 
hållbar upphandling varit i fokus. Medarrangör vid samtliga 
tillfällen har varit den nya Upphandlingsmyndigheten, vars 
uppgift är att arbeta för effektiv, hållbar offentlig upphandling 
till nytta för det allmänna och för marknadens aktörer. Just 
nu ligger fokus på att minska de kemiska riskerna i vardagen 
(Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag), 
särskilt i förskolan. Dessa är steg på vägen för att nå Giftfri 
miljö, ett av riksdagens 16 miljökvalitetsmål. För att uppnå 
detta mål till 2020 ses upphandling som ett viktigt styrmedel.

Kompetensutveckling via webbinarium  
i nätverket Hållbar utveckling väst
Webbinarier genomförs regelbundet för att ge inspiration och 
kompetensutveckling kring miljö- och hållbarhetsfrågor inom 
olika kommunala verksamhetsområden. Det är ett smidigt 
och effektivt sätt att fortbilda och ökar samverkan i kommun-
nätverket Hållbar utveckling väst. Det är miljöstrategerna 
i medverkande kommuner som avgör vilka verksamhets- 
områden man ska samverka kring. 

Utomhuspedagogik med fokus på energi
Locketorps hembygdsförening arrangerar varje vår Locketorps 
natur- och miljödagar i samarbete med andra organisationer 
och myndigheter. 2015 deltog cirka 800 skolelever under två 
dagar. Temat för 2015 var ”Kul i naturen”. Skövde kommun 
medverkade med en skräpmaja, som både roade och oroade 
eleverna med prat om skräp. Kommunen informerade också 
om skogen på ett kul sätt. Elever och lärare visade stort intresse 
och uppskattning för hela evenemanget.

Trafiksäker och sparsam körning inom 
kommunorganisationen 
Utifrån Skövdes energi- och klimatplan har ett projekt startats 
för att utbilda kommunens personal i sparsam körning. Under 
2015 har 38 medarbetare gått utbildningen och, 2013 års delta-
gare medräknade, har 667 kommunanställda utbildats totalt. 
Varje deltagare har i genomsnitt minskat sin bränsleförbruk-
ning med 12 procent, bidragit till minskade koldioxidutsläpp, 
fått en effektivare och lugnare körning samt minskat kostna-
derna för bränsleanvändningen. Varje åtgärd som bidrar till 
minskade utsläpp inom transportområdet är värdefull. Även 
andra föroreningar minskar med sparsam körning och ger 
bättre luftkvalitet i stadsmiljön.
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Cykelkampanj inom kommunens organisation 
Under 2015 fortsatte Skövde kommuns cykelutmaning för 
kommunens anställda, som syftar till att främja förändrade 
resvanor till, från och i arbetet. Totalt deltog 232 anställda. 
Cykelutmaningen har genererat en rad positiva resultat. 
51 procent av deltagarna anser att cykelutmaningen påverkat 
deras hälsa positivt och 22 procent säger att den förändrat 
deras resvanor. 23 procent har inte utövat någon annan 
motionsform förutom arbetspendlingen och 82 procent 
kommer att fortsätta att välja, gång, cykel och kollektivtrafik.

Renare vatten
Informationskampanjer är en del av avloppsreningsverkets 
uppströmsarbete. Med uppströmsarbete menas att man redan 
vid källan förhindrar oönskade ämnen att tillföras spillvattnet. 
Under 2015 togs skolklasser emot på Stadskvarns avlopps-
reningsverk. Totalt 111 besökare guidades – vilket är en ökning 
med 35 procent jämfört med 2014.

Skövde VA marknadsförde en kretsloppstävling från Mitt 
Vatten för barn i årskurs 4-9 (under våren 2015) och en klass 
i årskurs 4 från Lerdala skola deltog. Utöver detta så visades 
filmen ”Det är lätt att spola rätt” som bioreklam på Skövde 
bio under våren och hösten.

Den 19 november uppmärksammades Världstoalettdagen 
på Skövde kommuns hemsida, på Facebook och genom annons  
i SLA. Sveriges Radio P4 besökte Stadskvarn och gjorde en live-
sändning i radio där lyssnarna bland annat informerades om 
konsekvenserna av att spola ned fel saker i toaletten.

Skräpplockardagen  
– ögonöppnare och konkret insats
I årets Skräpplockardagar deltog 2 315 barn, elever och vuxna 
från kommunens skolor och förskolor. Initiativet är väldigt 
uppskattat. Personal och barn upplever att man kan göra 
stor skillnad i sin närmiljö och att det är ett bra sätt att arbeta 
pedagogiskt med nedskräpning, återvinning, konsumtion och 

allemansrätt. Dagen är initierad av stiftelsen Håll Sverige Rent 
för att uppmärksamma nedskräpningen i samhället och förra 
året deltog 800 000 skräpplockare i hela Sverige. Hela 283 av 
landets 290 kommuner deltog. Skövde kommun har medverkat 
sedan 2010. 

Synliga och stolta
Kulturenheten satsar på att öka medvetenheten om miljöfrågor 
hos allmänheten, bland annat genom föredrag, utställningar 
och filmer inom olika miljöteman. Bibliotekets Mångsidiga 
Måndagar har anordnat miljöföreläsningar under året. 

Miljöledning och certifiering inom kommunen 
Sektor service och Miljösamverkan Östra Skaraborg är 
miljödiplomerade enligt Göteborgs stads modell för miljödip-
lomering. Skövdebostäder AB och Skövde Värmeverk AB är 
båda miljöcertifierade enlig ISO 14001. Inga andra sektorer har 
haft planer på miljödiplomering eller miljöcertifiering. Tydlig 
styrning och ledning inom en verksamhet krävs för att kunna 
fullfölja en miljöcertifiering av något slag.

Miljömedvetenhet inom kommunorganisationen 
Inom ramen för miljödiplomeringsarbetet har sektor service 
utbildat sin personal ytterligare. Sektor samhällsbyggnad har 
gett all sin personal en omvärldsanalys levererad av Svante  
Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen; drygt  
30 personer deltog från andra sektorer. Föreläsningen var 
mycket uppskattad av personalen.  Miljömedvetenheten 
varierar från hög till låg nivå inom kommunorganisationen 
och någon sektor anser inte ens att någon bedömning behöver 
göras då miljöarbete/plan inte finns.

7  Miljöutbildning 
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8. Skövdes miljöpris 2015

Motiveringen till årets miljöpris:

”Det är en svår sötvattensituation i världen idag, 
där olika områden får för lite vatten eller för mycket 
vatten eller både och. Helt avgörande för framtiden 
är det fortsatta arbetet för att förhindra ytterligare 
klimatförändringar samt för att klimatanpassa 
samhällen för de extrema väder som väntar."

Men nöden är som bekant uppfinningsrikedomens moder. Företa-
get Terrigio AB med Savaq® irrigation system i Skövde har en mängd 
patenterade och finurliga lösningar på vattenproblematik.

Företaget har ett unikt bevattningssystem, i form av under- 
jordisk bevattning, där grödans sugförmåga styr bevattningen. 

Vattenbesparingen blir 60-90 procent i jämförelse med traditio-
nell konstbevattning. Dessutom minimerar systemet även läckage 
av gödsel och bekämpningsmedel. En fantastisk möjlighet för 
torra landområden som har problem med vattenförsörjning.

En ytterligare unik lösning är ett system av lokalt omhänder-
tagande av vatten som kan vara en viktig flödesbegränsare eller 
huvuddelen av en lösning för hantering av dagvatten. Detta 
samtidigt som man skapar förutsättningar för högre andel 
gröna ytor i tätbebyggda områden.

Företagets produkter är resultatet av långsiktigt och enträget 
arbete som är värt att lyftas fram. Det kan bidra till att skapa 
förutsättningar för att torra och tätbebyggda landområden 
kan fortsätta att grönska och blomstra i framtiden. Terrigio AB 
med Savaq® irrigation system är väl värda Skövde kommuns 
miljöpris år 2015.”
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9. Resurshushållning
Upphandling med stor miljöpåverkan
Miljöanpassad offentlig upphandling lyfts fram av både FN, EU 
och Sveriges regering som ett betydelsefullt styrmedel i arbetet 
för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Med tanke 
på det har upphandlingsenheten stor indirekt effekt på de kom-
munala verksamheternas miljöpåverkan. Det är i upphand-
lingsskedet som krav på miljöprestanda fastställs för varor, 
tjänster och entreprenader som ska köpas in. Vid fastställande 
av krav ska ett stort antal policys, planer och riktlinjer följas, 
bland annat:

En avgörande faktor för om miljökrav ställs i offentliga upp-
handlingar är vilket politiskt stöd eller driv som finns i frågan. 
En annan sak som påverkar är eventuell osäkerhet kring hur 
miljökrav kan ställas i förhållande till det regelverk som styr 
offentlig upphandling. Studier visar också att en viktig faktor är 
om det finns eldsjälar som driver på i frågan.  Det bottnar ofta 
i individuellt engagemang hos medarbetare, verksamhetsut-
övare och/eller upphandlare.

Energi- och klimatplan (2012)

Resepolicy (2012)

Riktlinjer för fordon och resor (2012) 

Nya riktlinjer för inköp 2013
Den 1 januari 2013 infördes en ny inköpsorganisation i Skövde 
kommun. Under 2014 och 2015 har behöriga beställare och 
direktupphandlare utbildats. Totalt har 510 personer inom 
samtliga sektorer genomgått en av, eller båda, utbildningarna. 
Personerna har bland annat utbildats i grunderna för upphand-
ling, där miljökrav varit en del. 

Inköp och miljökrav
Under 2015 har upphandlingsenheten slutfört* 59 upphand-
lingar för Skövde kommun. Miljökrav i enlighet med Miljö- 
policy för upphandling har ställts i 30 av dessa, vilket är en 
ökning jämfört med 2014 (från 41 till 51 procent). 

Miljökraven som ställts i de 30 upphandlingarna 
kan delas in i följande kategorier:
•  Helt enligt Upphandlingsmyndighetens rekommendationer

•  Andra krav än de Upphandlingsmyndigheten rekommenderar

•  Egna krav – Upphandlingsmyndigheten saknar  
krav på området

Miljökrav har bland annat ställts vid 
upphandling av:
•  Sjukvårdsmaterial (krav på producentansvar för förpackningar 

samt Upphandlingsmyndighetens miljökrav på produktsam-
mansättning).

•  Lastbilar (krav på ersättningsbränsle för diesel, RME).
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•  Trygghetslarm till Bokens och Hentorps äldreboenden (krav 
på fastställt miljöledningssystem).

•  Kontors-/skrivmaterial (krav på transporter, producentansvar 
för förpackningar samt produktionssätt). Krav på miljömärk-
ning på produktnivå har ställts för 99 av 932 efterfrågade 
produkter (10,6  procent). 

I resterande upphandlingar har inga eller endast enstaka miljö-
krav ställts. Orsakerna är flera, framför allt följande:

•  Flertalet upphandlingar är tjänsteupphandlingar.

•  En del verksamheter/beställare är inte insatta i miljökrav 
och prioriterar inte detta i sina krav.

•  Upphandlingsenheten saknar kompetens för att ställa 
miljökrav inom områden som inte finns framtagna av 
Miljöstyrningsrådet.

•  Resurser saknas för att följa upp att ställda miljökrav efterlevs 
och det är i princip inte tillåtet att ställa krav som inte 
kommer att följas upp.

Upphandlingsmyndigheten publicerar allt fler miljökriterier 
och tar fram fler områden där miljökriterier kan tillämpas. 
I och med att Skövde kommun i stor utsträckning tillämpar 
råden från Upphandlingsmyndigheten, förväntas antalet 
upphandlingar där miljökrav ställs öka.
Upphandlingsenheten är beredd att höja sin ambition gällande 
miljökrav, men kan inte agera självständigt då kraven kan inne-

bära ökade kostnader eller på andra sätt påverka kommunens 
olika verksamheter.
* Slutfört innebär att upphandlingen avslutats i och med att avtal tecknats. 

Förenklad beställning av  
produkter från ramavtal
I e-handelssystemet Raindance finns möjlighet att filtrera på 
miljömärkta produkter, vilket är ett sätt att förenkla för bestäl-
larna inför val av produkt. Under en pågående ramavtalsperiod 
är det upp till varje beställare att ta miljöhänsyn, förutsett att 
det finns möjlighet att välja produkter med varierande miljö-
prestanda i ramavtalet.

Följande e-handelsleverantörer sänder  
information om miljömärkta produkter: 
•  Skövde Grönsakshus AB 

•  Procurator AB 

•  Menigo Foodservice AB 

•  Skånemejerier Storhushåll AB 

•  Staples Sweden AB 

•  OneMed Sverige AB 

•  Lyreco Sverige AB 

• Lekolar AB 
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Andel ekologiska livsmedel 
(urval)

Totalt 
inköp (kr) 

Ekologiska
varor (kr) 2015 2014 2013 2012

Fisk oberedd (djupfryst) 1 677 323 1 331 342 79,4 % 71 % 68,6 % 64 %

Fisk oberedd (färsk) 320 124 138 635 43,3 % 40 % 30,0 % 13 %

Fiskprodukter (djupfryst) 532 110 23 452 4,4 % 4 % 1,6 % 1,1 %

Frukt, bär (färska) 1 921 468 665 966 34,7 % 32 % 6,4 % 5,3 %

Grönsaker (djupfrysta) 620 932 211 401 34 % 17 % 1,5 % 1,3 %

Grönsaker (färska) 2 934 882 755 841 25,8 % 18 % 4,7 % 3,5 %

Kaffe, (ej till automater) 716 832 538 438 75,1 % 64 % 22,1 % 15 %

Mejerivaror 5 625 597 3 896 892 69,3 % 52 % 30,0 % 33 %

Mjöl 169 544 117 939 69,6 % 50 % 10,7 % 9,6 %

Ris 277 833 165 669 59,6 % 28 % 2,2 % 2,1 %
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Andel ekologiska livsmedel

Inköp av livsmedel 2015
Riksdagen har beslutat att 25 procent av den offentliga livs-
medelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel 
senast år 2010. 

Både ekologiskt odlade och konventionellt framställda  
produkter finns upphandlade i våra livsmedelsavtal. 

Under 2015 har livsmedel för totalt 38 087 326 kronor köpts 
från Skövde kommuns ramavtalsleverantörer. 9 606 939 kronor 
av dem har bekostat ekologiska livsmedel – totalt 25,4 procent, 
vilket är en kraftig ökning mot tidigare. Den totala summan för 
inköpta livsmedel är högre än för 2014 (34 235 525 kronor).

Att andelen ekologiska/MSC-märkta  
livsmedel vuxit beror på följande:
• Nya livsmedelsavtal med nya produkter från och med  

2013-10-01 – dels andra krav vid efterfrågat sortiment,  
dels ny leverantör av frukt och grönsaker.

• Tekniska nämnden har fattat beslut om att inom befintlig 
budget uppnå 20 procent ekologiskt.

• Måltidsavdelningen har styrt mot ett visst ekologiskt 
produktsortiment. Genom särskild markering i Raindance 
på dessa produkter, samt upprättande av en lista över de 
utvalda produkterna, kan beställarna lättare hitta dem.

Skövde kommun har under året fortsatt fokusera på att följa 
upp gällande avtal, lägga till ekologiska produkter samt byta 
ut ett antal utländska köttprodukter mot svenska. Detta gäller 
både frysta och färska produkter. Genom att kommunens 
beställare följt avtalen bättre har måltidsavdelningen frigjort 
ekonomiska resurser till dessa prioriteringar. Måltidsavdel-
ningen har en avtalstrohet på 92,22 procent under 2015, 
jämfört med 2014 då den var 87,4 procent.

Svenskt kött
Mellan 2014 och 2015 har inköpen av färskt svenskt kött ökat 
med 28 procent. Under 2015 beställdes 77,3 procent färska, 
svenska produkter inom kött och chark, jämfört med 2014 års 
statistik på 60,3 procent. Kostnaden har ökat markant i och 
med att vi ökat andelen svenska köttråvaror.

Svenska djurskyddskrav
Under 2015 har avtal för färskt kött och chark tecknats. Denna 
upphandling har administrerats av Vara kommun. Krav på 
svensk djurhållning har ställts (enligt Upphandlingsmyndig-
hetens krav), vilket inte skett i tidigare upphandlingar. Krav har 
även ställts på att fordon som används för transporterna ska 
uppfylla kraven enligt EURO 4 eller bättre.

9   Resurshållning
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"Miljöredovisning SJ 
(statistik för Västtågen och 
andra operatörer saknas)

Tågresor 2015 Tågresor 2014 Tågresor 2013 Tågresor 2012 Förändring  i % mot 2012

Totalt antal resta km 1 176 890 1 205 762 1 392 303 1 620 496 -27 %

Koldioxid (CO2), växthuseffekt 2,47* kg 2,53* kg 2,92* kg 3,4 kg*
* koldioxid (CO2) motsvarar utsläppen från 1 073 liter bensin.

Jämförelse mellan tåg och bil Tåg Bil

Totalt antal resta mil SJ 117 689 mil 117 689 mil

Koldioxid (CO2) 2,47 kg 224 787 kg

Miljöredovisning Big Travel Sweden AB 
(flygresor 2014)

Koldioxid
/g Km

Flyg under 500 km 6 465 415 32 596

Flyg över 500 km 201 758 010 906 758

Miljöredovisning Big Travel Sweden AB 
(flygresor 2015)

Koldioxid
/g Km

Flyg under 500 km 7 532 856 37 375

Flyg över 500 km 114 088 559 212 857

Fordon och trafik 
Vid upphandling av lastbilar ställdes krav på EURO 6-motorer, 
vilket är den högsta miljöklassningen på marknaden. Det ställ-
des också krav på att lastbilarna ska vara anpassade för drift 
på RME – ett ersättningsbränsle för diesel. I upphandlingen av 
hyrbilar ställdes krav på att samtliga personbilar ska uppfylla 
Trafikverkets definition av miljöfordon och vara miljöklassade 
enligt MK2005 eller motsvarande. Leverantören fick inte erbjuda 
fordon äldre än tre år. 

Sveriges Kommuner och Landstings inköpscentral har 
genomfört upphandling av bränsle på bulk. HVO 100 blev ett 
valbart alternativ till vanlig diesel. HVO 100 är ett biobränsle 
som framställs av slaktavfall. Kommunen har för avsikt att köra 
alla sina dieselfordon på HVO 100 och börjar med lastbilar. 
Sänkningen av koldioxidutsläppen för dessa fordon kommer att 
bli hög, upp till 85 procent. 

Kemikalier och hälsa 
I upphandlingen av transport och omhändertagande av av-
vattnat slam har krav ställts på att leverantören ska svara för 
provtagning och markanalys av jordprov enligt Naturvårds-
verkets föreskrift SNFS 1994:2.

Ventilationsfilter
Under året har en upphandling av ventilationsfilter för våra 
fastigheter genomförts. Energiförbrukningen hade stor del i 
valet av leverantör, genom att livscykelkalkylen hade avgörande 
betydelse vid utvärdering. 

Miljömärkning av mjukpapper 
Under året började ett nytt avtal gälla för förbrukning papper 
och plast. Samtliga av kommunens avtalade mjukpapper, toa- 
lettpapper, hushållspapper, pappershanddukar och torkrullar 
är Svanenmärkta. I dagsläget finns 10 sorters blöjor på vår 
avtalslista och av dessa är 7 miljömärkta. Under avtalets första 
6 månader köptes blöjor på avtalet för 203 218 kr och av dessa 
var 72 procent miljömärkta med Svanen.

Maskindiskmedel
Under 2015 har inköp av Svanen-märkt maskindiskmedel 
uppgått till ca 77 procent, vilket är en ökning med 16 procent-
enheter sedan 2014. 

Vi har under 2015 genomfört fler korta resor med flyg jämfört 
med 2014. Samtidigt har vi genomfört färre längre resor. Big 
Travel Sweden AB har skyldighet att tillhandahålla klimat-
kompensation om vi så önskar. Klimatkompensation innebär 
att man kompenserar för utsläpp som våra aktiviteter orsakat 
genom till exempel köp av reduktionsenheter. Leverantören 
har inte rätt att ta ut någon extra avgift för tjänsten.

Resor
Vid längre tjänsteresor används till stor del tåg, vilket enligt SJ:s 
metod för miljöredovisning innebär en dramatisk minskning 
av CO2-utsläppen. Förhållandet mellan 1 kilometer tågresa och 
1 kilometer bilresa är ca 1:91 000 (förutsatt att tåget har 50 pro-
cents beläggning och att bilen transporterar en ensam förare).

Resurshållning   9

Under 2015 har kommunens tågresor minskat jämfört med år 
2014. Mellan 2012 och 2015 har vårt tågresande minskat med 27 
procent. En av anledningarna är att vår möteskultur förändrats 
eftersom fler och fler webbinarier genomförs. 

Vår resebyrå Big Travel Sweden AB:s miljöstatistik redovisar 
utsläpp i koldioxid/g för våra flygresor.
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10. Avfall och källsortering i Skövderegionen
AÖS bildades den 1 januari 2000 med Hjo, Skövde och 
Tibro kommuner som medlemmar. Karlsborgs kom-
mun anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda kommun 
2005 och Falköpings kommun 2008. Den nyaste med-
lemmen är Skara kommun som tillkom 1 januari 2014. 
AÖS ska verka för att minska den totala mängden 
avfall och dess farlighet samt öka återanvändningen 
och materialåtervinningen. 

Den stora utmaningen för svensk avfallshantering är att 
minska avfallsmängderna. Att förebygga uppkomsten av avfall 
är det första steget i avfallshierarkin. Det är också prioriterat  
i både europeisk och svensk lagstiftning.

Insamling av avfall 
Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 
489,5 kilo avfall per invånare. Det är mer än tidigare år och vi är 
nu tillbaka på 2012 års nivå. Mängden avfall insamlat via sopbil 

Minimera

Återanvända

Återvinna

Energiutvinna

Deponera

uppgår till 207 kilo per invånare. Totalt sett samlas mer avfall in 
via återvinningscentraler än via sopbil. Årets ökning bottnar  
i mer avfallsmottagning vid återvinningscentraler. 

De avfallsslag som ökat i mängd är:
Park- och trädgårdsavfall. Antalet kommuninvånare ökar och 
allt fler verkar välja att lämna in park- och trädgårdsavfall 
istället för att kompostera det på den egna tomten. Orsaken till 
detta är oklar.

Brännbart avfall och wellpapp. Sannolikt beror det på den 
utbyggda insamlingen av matavfall 

Impregnerat träavfall, metallskrot samt sten, kakel, klinkers 
och liknande. Det kan vara ett tecken på att fler bygger om sina 
fastigheter, kanske till följd av möjligheten till ROT-avdrag. 

Andelen insamlat matavfall ligger nu på 27,5 procent Det har 
skett en stor förbättring de senaste åren på grund av att allt fler 
tätorter i östra Skaraborg har erbjudits insamling av matavfall. 
Det är fortfarande en bit kvar till det nationella etappmålet på 
50 procent 2018.

Avfallsbehandling 
Mängden avfall som materialåtervinns fortsätter att öka. Trots 
att mängden avfall till energiåtervinning minskar över åren 
utgör den fortfarande den största andelen av allt hushållsavfall. 
Av den totala mängden avfall som levereras till fjärrvärme- och 
elproduktion behandlas 76 procent vid Skövde Värmeverk. 
23 procent är träavfall och används i fjärrvärmeanläggningar 
tillsammans med skogsflis/pellets. Träavfallet ersätter därmed 
jungfruligt material från skogsavverkningar.

50 %

Detta arbete kan illustreras med en avfallstrappa.

Insamlad mängd 
matavfall 2015

3 122 ton
27,5 %
50 %

Matavfall per person (%)

AÖS

Nationell  
målsättning

 Vid återvinningscentralerna inom  
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
finns ett samarbete med organisationer 
som samlar in användbara textilier. I 
Sverige köper vi i snitt 13 kilo kläder per 
invånare och år – av dem slänger vi i snitt 
8 kilo och återanvänder endast 2 kilo.
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Farligt avfall 
Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS åter-
vinningscentraler utgörs av elavfall och impregnerat träavfall. 
Mängden impregnerat avfall har ökat genom åren. Detta kan 
vara ett tecken på att allt fler bygger om sina fastigheter, kanske 
till följd av möjligheten till ROT-avdrag. 

År 2015 var mängden elavfall 17,3 kilo per kommuninvånare. 
Mängden varierar lite över åren. En stor del av elavfallet mate-
rialåtervinns. Mottagningen av annat farligt avfall än elavfall 
och impregnerat träavfall fortsätter i samma nivå som tidigare. 

Materialåtervinning 
Mängden mottaget avfall på återvinningscentralerna (ÅVC) har 
under året ökat med 3,9 kilo per invånare. Tre fjärdedelar av 
ökningen utgörs av avfall som hanteras via materialåtervin-
ning. Det kan vara biologisk behandling, exempelvis rötning av 
matavfall, latrin och fallfrukt, eller kompostering av trädgårds-
avfall. Insamling av matavfall för tillverkning av biogas har 
stadigt ökat. Ökningen kommer att fortsätta i takt med att fler 
hushåll sorterar ut matavfall. Mängden park- och trädgårdsavfall 
på ÅVC ökar med 20 procent och det materialet komposteras.

Energiåtervinning 
Energiåtervinning innebär att avfall förbränns så att energi ut-
vinns. Energin blir sedan fjärrvärme och elektricitet. Mängden 
brännbart avfall insamlat med sopbil har minskat med 0,7 kilo 
per invånare jämfört med förra året. Minskningen beror främst 
på den ökande insamlingen av matavfall.

Deponering 
Mängden avfall till deponi inom AÖS område, omräknat till 
helår, är 4,4 kilo per invånare. Det är något högre än riks-
genomsnittet för 2014, som var 3,4 kilo enligt Avfall Sveriges 
rapport ”Svensk avfallshantering 2015”. Förändringen från 
en mycket låg jämförelsesiffra tidigare år till en högre hänger 
ihop med att behandlingssättet är vanligt förekommande vid 
Röjornas ÅVC i Skara. 

Kommunorganisationens källsortering
Fastighetsavdelningen arbetar för att fler verksamheter och 
fastigheter ska kunna källsortera sitt avfall. Detta sker framför 
allt i diskussion med de entreprenörer som idag ansvarar för 
hämtning av de olika avfallsfraktionerna.

Sortering och insamling av matavfall har påbörjats vid ett  
20-tal förskolor, tack vare ett samarbetsprojekt mellan fastig-
hetsavdelningen, måltidsavdelningen och AÖS. Det infördes  
1 november 2015 och är nu i full drift. Efter en inkörningsperiod 
är uppfattningen att det fungerar. Utvärdering ska ske under 
våren för att eventuellt utöka omfattningen till fler kök.

Arbetsavdelningen har införskaffat egna containrar till kom-
munverkstaden för att kunna mäta avfallet som lämnas där. 
Mätningar börjar genomföras under 2016.

Biologisk behandling Energiåtervinning

Ton 2015 2014* 2013 2012 2011

Avfall till deponi 613 601 83 88 82

Summa 613 601 83 88 82

* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna.
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11. Grönstruktur & biologisk mångfald
En natur tillgänglig för alla
Skövde kommun har arbetat för att utveckla och förbättra de 
gröna områdena. God skötsel av befintliga gröna ytor efter- 
strävas. En målsättning är att stadens parker och grönområden 
ska användas mer av både besökare och invånare. I Skövde har  
96 procent av invånarna 300 meter eller mindre till ett grön-
område eller en grönyta. Kvaliteten och storleken är avgörande 
för vilken typ av rekreation som kan utövas i grönområdet. 
Studier visar att tillgång till tätortsnära natur bidrar till god 
folkhälsa och livskvalitet. 

Gröna insatser i hårdgjorda miljöer
Möjligheten till ”Gröna tak”, typ sedum, prövas vid nybygg-
nad. Delvis för den biologiska mångfalden men även för att 
förbättra dagvattenhanteringen. Utemiljön vid förskolor 
utformas med tonvikt på biologisk mångfald och grön struktur. 
Exempelvis etableras fjärilsrestauranger, pilkojor och buskage 
som vindskydd. Skötseln av områdena ger lägre miljöpåverkan, 
mindre utsläpp och mindre buller då kommunen under året 
har utökat småmaskinsparken med flera elverktyg såsom häck-
saxar, trimrar och liknande. 

Pärlor att vårda och visa
Rhododendrondalen är en pärla som tidigare hamnat i kläm 
ansvarsmässigt, i övergången mellan naturreservat och park-
mark.  Skövde kommun har beviljats ett treårigt LONA-bidrag 
från länsstyrelsen för restaurering av Rhododendrondalen och 
arbetet påbörjades under året. Fokus har legat på att restaurera 
stentrappa och ängsgräsmark, samt att försiktigt gallra och röja 
i området.

I Boulognerskogen har strandrampen intill badplatsen 
färdigställts och en stentrappa anlagts i de för årstiden körs-

bärsblomstrande, trapplika avsatserna. Bron intill fågeldammen 
har reparerats och getts nytt formspråk i linje med hyllan vid 
Boulognersjön.  Trots en kall och blöt sommar hittade badgäs-
terna åter till sjön och de nya toaletterna uppskattades. Fontänen 
monterades och bidrar nu till cirkulation och rening av sjön. 
Den är dessutom ett vackert estetiskt inslag. I parken har det 
under året hållits både tävlingar och andra event – parken nyttjas 
i större omfattning än tidigare.

Gröna och ljusa åtgärder i stadsmiljön
I samband med färdigställandet av Kungsgatan planterades 
60 000 lökar, som till våren kommer att spira i gräset under 
lindarna. Arenaströgets kantplanteringar fick nya perenner. 
Plantering av 15 nya träd och övriga planteringar utmed Kungs-
gatan förstärker ekosystemstjänster och de gröna, estetiska och 
respirationella värdena ökar i stadens centrum.

Smyckningen och färgskalorna i staden har varierat under 
årets säsonger. Förutom påsk-, höst- och vinterpynt samt 
sommarurnor smyckades staden också under Pridefestivalen, 
med färgglada inslag. Årets tändning av den efterlängtade 
julbelysningen samordnades med Skövde Cityförening och hela 
staden tändes samtidigt. Ett ljusträd intill infarten från Skara 
tillkom under året och varje yttertätort tilldelades en egen 
välkomnande granristomte.

Övrig skötsel – några exempel
Slagning av vass och en spektakulär flottning genomfördes över 
Käpplundasjön, efter många års frånvaro av bärande is. Vatten-
vägen är enda möjligheten att hantera vegetationen.

I den bostadsnära skogsmiljön Bussatorpsskogen i Skultorp 
skapades en mer trivsam närmiljö för vardagsrekreation.  
Arbetsinsatserna uppskattas av både boende och flanörer.
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Nästan 900 meter bullerskärm uppfördes under året utmed 
Vadsboleden. Den uppskattas av närboende som har nytta av 
dess bullerdämpande effekt, men kritiseras av trafikanter för 
dess reflekterande yta. Planering för gatubelysning som mins-
kar speglingseffekterna pågår. 

Miljövänlig ogräsbehandling med hetvatten har prövats i He-
lénsparken, men effekten har uteblivit på grund av väderleken. 

Naturvård
Natur och miljö har haft ett framgångsrikt samarbete med 
plan- och projektenheten för att ta fram kompensationsåt-
gärder i verksamhetsområdet Norra Ryd. Delar av en slåtteräng 
med höga naturvärden planeras bli trafikplats. Det kompenseras 
av exempelvis utökad slåtter, anläggande av betesmark och 
andra insatser som höjer områdets naturvärde.

I Rånna Ryds naturreservat utfördes stora stängslings- och 
röjningsarbeten under 2015, för att återuppta betet i ytor som 
tidigare varit betesmarker. Andra naturvårdande insatser i 
reservatet är påbörjade och planeras vara utförda våren 2016. 

I de södra delarna av Hene Skultorps naturreservat brukar nya 
arrendatorer från och med 2015 marken genom nötkreatursbete.

En utredning har påbörjats kring övergödningsproblematiken 
i Lerdala Lången. Syftet är, kortfattat, att identifiera orsakerna 
till övergödningen och ta fram konkreta åtgärdsförslag. 

En utredning har också påbörjats kring Paradissjön, för att 
stärka sjöns värde som fågelsjö och besöksområde för allmän-
heten. Arbetet utförs på beställning av Skövde kommun, i 
samarbete med Fortifikationsverket och Skövde Fågelklubb.
Hög grad av igenväxning (högt gräs och sly) har noterats i många 

naturreservat där Skövde kommun ansvarar för skötseln. Detta 
har sannolikhet påverkat de botaniska värdena negativt, samt 
gett sämre upplevelse för reservatens besökare. Igenväxningen 
är direkt kopplad till för lågt och ojämnt betestryck under många 
år. Under 2016 kommer natur- och miljöenheten troligtvis att ta 
över ansvaret för betesarrendena. Därmed kommer man på sikt 
att kunna åtgärda problemen bättre.

Skogsskötsel
Skogsbruksåtgärder har under året utförts i Skultorp, Södra 
Ryd och på Billingens fritidsområde. I Skultorp har tätortsnära 
skogar utmed Orrevadsvägen och Vagnbodsvägen gallrats.  
I Södra Ryd har gallringar utmed elljusspåret samt i anslutning 
till Nyckelpigevägen gjorts. En mindre föryngringsavverkning 
har också gjorts i skogsbeståndet norr om södra Ryd. Största 
volymen har avverkats norr om Skaraborgs sjukhus, i anslutning 
till Lunnahult. Där har cirka 2 500 kubikmeter skog avverkats 
inom fyra mindre områden. På Billingens fritidsområde har 
en mindre föryngringsavverkning gjorts utmed Lerdalavägen. 
Föryngringsavverkning planeras på ytterligare sex ytor inom 
fritidsområdet, men på grund av väderleken har dessa avverk-
ningar skjutits upp. Detsamma gäller flera skötselåtgärder  
i form av röjning, plockhuggning och gallring. Många plane-
rade avverkningar har fått ställas in med anledning av dålig 
bärighet, på grund av regnväder och utebliven tjäle under 2015.

20 000 granplantor planterades i våras. I juni genomfördes en 
revision av kommunens FSC-certifierade skogsbruk. Revisionen 
föranledde inga anmärkningar.
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