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Varje år gör Skövde kommun uppföljningar för att 
visa hur miljöutvecklingen ser ut. Det handlar om 
både stort och smått – alltifrån hur vi följer upp 
arbetet utifrån våra nationella miljömål till att vi 
lyfter de goda exemplen som bidrar till Skövdes 
hållbara utveckling. Miljöredovisningen, som är en 
bilaga till Skövde kommuns årsredovisning, är viktig 
för att fortsätta knuffa miljöarbetet framåt och visa 
hur  viktigt det är att vi jobbar med dessa frågor. Allt 
ryms inte i den här redovisningen, men förhopp
ningsvis finns de största och viktigaste frågorna med 
för att ge en uppfattning om vart Skövde är på väg. 
En god miljö är grunden för en god samhällsutveck
ling och den måste vi alla fortsätta att bidra till. Var 
och en bidrar på olika sätt men alla behövs.

Hur växer Skövde hållbart? Det var temat för Visionsdagen 2017 
som hölls den 9 februari på Gothia Science Park. Dagen bjöd 
både på inspiration från framstående forskare och experter 
och på praktiska exempel från lokala aktörer. Programmet blev 
mycket uppskattat av deltagarna. Många nya kontakter knöts 
under dagen, vilket är bra för det fortsatta hållbarhetsarbetet  
i Skövde.
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Skövde Värmeverk invigde under 2017 ett helt nytt biobränsle
baserat kraftvärmeverk i Skövde. Verket kommer att innebära 
mindre växthusgasutsläpp och bättre luftkvalitet.

Skövdebostäder har under året implementerat ett nytt 
energiuppföljningssystem. Systemet gör det lättare att följa 
fastigheternas energianvändning och på så sätt hitta energitju
var. Under 2017 införskaffade Skövdebostäder också elva elbilar 
som ersatte fossildrivna bilar. Sex nya solcellsanläggningar 
togs i drift i det nybyggda bostadsområdet Aspö Eko-logi, och 
dessutom kartlades fastighetsbeståndet för att fastställa vilka 
byggnader som är mest lämpade för solceller. 

Frostaliden, som ligger i de södra delarna av Karstorps
området på tio minuters cykelavstånd från centrala Skövde, 
växte fram under året. Frostaliden är en del av det nationella 
projektet Trästad 2012, som vidareutvecklar modernt, indus
triellt och klimatanpassat trähusbyggande. När det står färdigt 
kommer Frostaliden att vara Sveriges största bostadsområde 
med höga hus av trästomme.

Under Matfestivalen genomfördes en miljödag med upp
maningen att cykla och resa mer kollektivt. Initiativet kom från 
ett medborgarförslag, som en ung Skövdebo hade lämnat in 
och som kommunfullmäktige hade tillstyrkt. Många Skövdebor 
antog uppmaningen och tog sig till festivalen på annat sätt än 
med bil. Tanken var att få fler att uppmärksamma de korta 

Natur och miljö är ett prioriterat utvecklings
område för Skövdes Vision 2025: 
”Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. När
heten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation 
och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska 
verka för att både individer och organisationer lever resurssnålt 
och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.”
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avstånden i Skövde och att man enkelt kan ta sig fram till fots, 
på cykel eller med kollektivtrafik.

Tre naturreservat med öppna betesmarker i Skövde kommun 
– Rånna Ryd, Ulveksbackarna samt Klasborgs och Våmbs ängar 
– har tidigare bedömts ha hög igenväxning och delvis mycket 
dåligt betestryck. Kommunen har samarbetat med bönderna i 
berörda områden för att skapa vackrare marker med högre art
rikedom. Genom att röja i områdena samt öka antalet betesdjur 
har man under två års tid förbättrat förutsättningarna för sär
skilt skyddsvärda växter. Åtgärderna har också gjort betesmar
kerna mer upplevelserika och framkomliga för besökare.

Ett naturvårdsprojekt har startats för att skapa artrika slåtter-
ängar på Skövde Golfklubb. Genom insådd av ängsflora och 
årlig slåtter skapas nya, praktfulla ängar med höga estetiska 
värden.

Sweden Outdoor Festival, som arrangerades i september, 
blev Skövdes första miljömärkta event någonsin. Miljöprofilen 
märktes bland annat genom sopsortering, förnybara mate
rial och minimal användning av engångsartiklar. Skriftligt 
material i pappersform hade också ersatts av digitalt material 
och skyltning.

Konceptet med Gröna lån har vuxit under året. För närvarande 
har kommunkoncernen tio investeringsobjekt finansierade 
av Gröna lån. Investeringarna uppgår totalt till 1 715 miljoner 
kronor. Exempel på investeringar som finansierats grönt är 
Trädgårdsstadens skola, Aspö Eko-logi och Block 4 på Skövde 
Värmeverk. 

Under 2017 har många event och projekt inom energi och 
klimatområdet genomförts, med mycket positiva resultat. 
Teman för projekten har varit hållbart resande, solceller, odling 
och att ge unga hopp om framtiden.

Klimatanpassningsarbetet börjar få genomslag i planarbetet. 
En skyfallskartering har gjorts för Skövde tätort, liksom en 
lågpunkts och rinnvägskartering över hela Skövde.

Skövde kommun och Miljösamverkan i Skaraborg har an
ordnat ett gemensamt utbildningstillfälle för samtliga förskole
chefer om kemikaliesmart förskola. Syftet är att undvika att små 
barn exponeras för kemikalier som kan påverka dem negativt. 
Förskolorna arbetar aktivt med detta, och arbetet kommer att 
systematiseras framöver när en handlingsplan tas fram.

Kommunen har fortsatt att minska användningen av fossila 
drivmedel inom den egna organisationen. Måltidsorganisa
tionens inköp av svenska animalier har också ökat ytterligare 
under året.

Skövde kommun arbetade under året fram en långsiktig plan 
för kollektivtrafikens utveckling i samverkan med Västra Göta
landsregionen, Västtrafik och Nobina.

På webbplatsen för Skaraborgs miljöbarometer beskrivs 
miljöutvecklingen i Skövde och övriga medlemskommuner 
i detalj. Under året har hälften av nyckeltalen uppdaterats. 
Uppföljningen utgår från Sveriges 16 nationella miljömål. 
(http://miljoskaraborg.miljobarometern.se/miljofakta/).

Ett systematiskt miljöarbete rekommenderas för kommun
styrelsen och de sex nämnder som saknar detta, eftersom det 
leder till framgångsrika resultat. Miljö och hållbarhetsarbetet 
behöver formaliseras och drivas mer processinriktat för att bli 
ännu bättre.

Invigningen av Block 4. Sammy Tanhua, VD Skövde Värmeverk, 

och Ibrahim Baylan, samordnings och energiminister.
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2. Grönstruktur och biologisk mångfald

I Skövde är det aldrig långt till fantastiska naturom
råden. Oavsett om du vill njuta av Boulognerskogens 
grönska, ströva i skogen i Billingens fritidsområde, 
upptäcka våtmarker eller uppleva vildare ängs
natur i något av våra reservat hittar du det ofta inom 
gång och cykelavstånd. Här följer exempel på hur 
kommunen arbetar för att bevara biologisk mångfald 
och estetiska värden inom Skövdes natur, park och 
skogsområden.

Nya Rhododendrondalen
Restaureringen av Rhododendrondalen har pågått sedan 2015. 
Det treåriga LONA-projektet avslutades i och med utgången av 
2017. Syftet har varit att tillgängliggöra en unik, undangömd 
och för många okänd plats nära centrum. Rhododendrondalen 
skapades under tidigt 1900tal och här möter en parkliknande 
trädgård den vilda naturen på Billingesluttningen. För att 
öka tillgängligheten har stigarna grusats upp och man har 
byggt en fin grillplats med sittbänkar och utsikt över staden. 
Med nya skyltar och vägvisare får besökare mer information 
om områdets rariteter. Här växer det kinesiska tempelträdet 
gingko sedan länge, och 14 rhododendronbuskar och mängder 
av lökar har planterats. Lagom till nyinvigningen av parken 
bjöd rhododendronbuskarna på en enastående blomning. I 
blomningstid brukar parken vara välbesökt, men med aktivi
teter som promenader, grillning och qigong har besöksantalet 
faktiskt ökat även under årets övriga månader. Området är en 
viktig plats för rekreation och återhämtning och vi är stolta 
över att kunna erbjuda en park med annorlunda karaktär och 
innehåll. Vi behöver dock anslag för drift av parken – eftersom 
området inte är detaljplanelagd mark genererar den inga medel 
för drift.

Skötsel av tätortsnära skog
Tätortsnära naturmiljöer har avverkningar genomförts för att 
skapa ett tryggare och trivsammare närområde. Den bostads
nära skogen i Södra Ryd arbetades under 2017 igenom för att 
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skapa en närmiljö för vardagsrekreation. Vi har rutiner som 
säkrar att material lämnas kvar på plats ur naturvårdsperspek
tiv och att belysningen på platsen inte påverkas negativt. Vi 
planerar också arbetet så att transporter minimeras. 

Grova lövträdsstammar av hårdved som huggs i våra natur
marker går inte slentrianmässigt till virkesförsäljning. Istället 
används de till skulptering av naturliga lekredskap eller som 
konstberikning i våra miljöer. Två exempel på detta är snideriet 
på en trädstam vid entrén till stadsdelsparken i Trädgårds
staden och stolarna vid Stöpens nya lekplats. Uppmärksammas 
bör även att bänkar och bord i olika naturområden består av 
förädlat material från platsen som sågats och formgetts lokalt. 
En skötselplan för närområdet Boriveran i Hentorp har tagits 
fram och en skötselplan för Frostakällans mosse är också på 
gång. I och kring Aspörondellen har ängsmarker anlagts. För 
att förstärka både reningseffektivitet och estetiska värden har 
färdiga strandrullar med etablerade växter anlagts vid dam
men vid Stallsiken. Träden vid värmeverket planterades för 
att förbättra både mark- och luftkvalitén. Det är viktigt att vi 
ges fortsatt ansvar för att säkra tillgången av träd för framtida 
generationer.

Boulognerskogen
Boulognerskogen fortsätter att locka till sig evenemang. Tack 
vare det är det långt fler än enbart badgäster som hittar hit och 
finner rekreation av olika slag. Under vårvintern sanerades 
fågeldammens botten från sediment. Sista delen av gestalt

Visste du att…

• … varken i Boulognerparken eller på lekplatser och 
utegym används tryckimpregnerat virke? Istället används 
andra hållbarare träslag. 
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ningsprogrammet genomfördes också, vilket innebar byggna
tion av både broar till ön i fågeldammen och långbrygga av trä 
i badsjön. Konstruktionernas material, Azobe och Bankrai, är 
valda med hänsyn till både miljö och skötselbehov. 

Mer hetvattenbekämpning
2017 var också året då kommunen helt slutade att använda 
Roundup för ogräsbekämpning. Istället används nu både borst
ning och hetvatten. En utmaning framöver blir att förebygga 
ogräspåväxt genom smarta anläggningar och förebyggande 
skötsel. Att använda hetvattenbekämpning för att hantera 
ogräs på hårdgjorda miljöer ger resultat men kräver frekventa 
insatser – upp till fem gånger per år. I dagsläget köps tjänsten 
in av en lokal aktör, men förhandlingar förs kring ett eventuellt 
inköp av intern utrustning. 

De värdefulla gröna stråken
Att staden växer är positivt, men ofta sker det på bekostnad av 
grönområden. Parkerna i staden är viktiga att värna om. Vi har 
under året sett att grönytor och träd utsatts för stora ingrepp 
vid exploatering. Potentiella miljöer för rekreation försvinner 
men det största hotet är att åldriga, skyddsvärda träd försvinner 
ur stadsmiljön. Under året har vi arbetat med ett kompensa
tionsprogram för att uppmärksamma situationen och guida 
såväl politiker som tjänstemän genom behov och åtgärder. 
Samtidigt har inventeringen av våra träd stannat av under året. 
Behovet kvarstår och bör prioriteras men mer resurser krävs. 

Inom grönstrukturområdet fokuserar vi på att värna, vägleda 
och anlägga gröna miljöer i detaljplanearbeten, exploaterings
områden och vid driftinstruktioner. Vi har också fortsatt att 
ta fram redskap och rutiner för att stärka det gröna verksam
hetsområdet, ta fram nyckeltal och skötselhandlingar och hålla 
program och planer aktuella.

Återanvända sand istället för att köpa ny
Sand är en ändlig resurs och kvarvarande sandåsar kommer 
i framtiden att behövas främst för vattenrening. Under 2017 
valde kommunen på flera ställen att rensa den nedsmutsade 
sanden och återanvända den istället för att byta mot ny. Arbets
sättet prövades för första gången 2016, på en lekplats samt på 
sandstranden i Boulogner. 

Certifiering av skogsbruk
Skövde kommuns skogsbruk är certifierade enligt FSC-standard 
(FSC-C006219) och sköts enligt en så kallad Grön skogsbruks
plan. Sedan 1 januari 2014 är Skövde kommun ansluten till det 
LRF-anknutna bolaget Grönt Paraplys gruppcertifiering. Att 
vara certifierad innebär att man bedriver ett uthålligt skogs
bruk där man tar hänsyn till natur och kulturmiljön, arbetarna 
inom skogsbruket och till etiska och sociala värden.

Under 2017 har fortsatt planering gjorts för att även certifiera 
skogsbruket enligt PEFC-standard. Målet med certifieringen är 
att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan pro
duktion, miljö och sociala samt kulturella intressen. Svenska 
PEFC:s skogsstandard omfattar tre delar: Skogsskötselstandard, 
social standard och miljöstandard. Målet är att ansluta skogs
bruket så snart som möjligt.

Skogsskötsel
Under 2017 har det gjorts flera mindre avverkningar i bo
stadsnära områden som Hasselbacken, Hentorp, Simsjön och 
Värsås. Rekreationsvärdena har lyfts fram genom att vi har 
tillgängliggjort skogsområden som blivit för täta. Stigar och 
passager som vuxit igen har varsamt tagits fram igen. Målet 
har varit en varierad rekreationsskog där vi har återskapat ytor 
glest bevuxna med grova löv och barrträd, lämnat områden 
med höga naturvärden orörda och behållit täta dungar med 
blandskog för att ge möjlighet till avskildhet och skydd. 

Billingens fritidsområde
I områdets västra del, Våmbskleven, har sammanlagt cirka 
1,5 hektar skog avverkats på fem mindre ytor. I området finns 
gott om cykelleder och stigar. Efter samråd med dem som 
nyttjar cykellederna gjordes ytterligare anpassningar för att 
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behålla skogskänslan. I området inom konstsnöslingan har 
fem mindre luckhuggningar gjorts i anslutning till befintliga 
öppningar i skogen. Luckhuggning är ett skogsbrukssätt som 
innebär att luckor tas upp i syfte att föryngra skog och sedan 
stegvis ut vidgas, det vill säga en form av naturlig föryngring. 
Syftet är att på lång sikt föryngra den gamla granskogen så att 
skogs beståndet blir mer varierat vad gäller ålder och trädslag. 
Samtidigt hålls de gamla resliga granbestånden delvis kvar 
i anslutning till motionsleder och stigar. Målet är att på sikt 
kunna använda  hyggesfria skötselmetoder på en allt större del 
av fritidsområdets skogsbruk. Detta gynnar både rekreations 
och naturvärdena samtidigt som den ekonomiska avkastningen 
tas tillvara.

Wiklandsskogen
En avverkning som berör cirka åtta hektar har genomförts 
i Wiklandsskoges sydvästra del. Tre hektar lämnades kvar 
som hänsynsområde för naturvård. Hänsyn togs till en bäck, 
våtmarkslika miljöer och till rödlistade arter. Förutom en redan 
känd lokal för den rödlistade svamparten kalkmjölnavling hit
tades ytterligare en rödlistad art: Orkidén knärot. Även här är 
rekreationsvärdet högt, vilket påverkat avverkningen. 

Skolskogar
Även under 2017 har de skolor som engagerat sig i olika skol
skogar fått stöd. Stödet har getts i form av besök samt genom 
att bygga vindskydd, rastplatser och naturredskap för lek och 
träning.

Övrigt
Andra projekt som genomförts är:

• Iordningställande av motionsspår i Simsjön – flis, skyltar, 
broar och spänger.

• Material till vindskydd på Billingens Fritidsområde – Kavel
brogymnasiet bygger.

• Material till Skogsmulleriket – de första byggnaderna.

• Material till Sweden Outdoor Festival – utekök och bänkar till 
matlagning.

Billingeleden
Under sommaren 2017 gjordes en rejäl genomgång av Billinge
leden med nymålade markeringar och bättre skyltning. Runt 
hela Billingeleden finns nu, utöver en orange markering, också 
ett sprayat ”B” för att vandrare ska veta att de är på rätt väg. 

Grönstruktur och biologisk mångfald   9

Rekommendationer för framtiden handlar om att arbeta 
smartare för att minska exploateringen av värdefulla park
områden, att klippa mindre gräs och att skapa förståelse 
hos Skövdeborna för naturliga och artrika områden.
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 Ytterligare skyltar ska bland annat att sättas upp i korsningar.
Under hösten togs även en uppdaterad, tydligare karta fram 

för att hjälpa vandrare och besökare att hitta på Billingen. Kartan 
finns på turistbyråerna i Skövde och Skara samt på  kommunernas 
hemsidor. Genomgången av Billingeleden är ett samarbete mellan 
Skara kommun, Skövde kommun och Next Skövde.

Mer blomstrande och surrande grönytor i Skövde
Skövde Golfklubb har fått nästan en halv miljon kronor i så  kallat 
LONA-bidrag (förkortning för Lokala naturvårdssatsningar). 
Bidraget ska användas för att skapa artrika slåtterängar på 
Skövde Golfklubb till 2020. Slåtterängar är en naturtyp som 
minskar kraftigt i Sverige men som är oerhört värdefull för 
den bio logiska mångfalden. 

Genom insådd av ängsflora och årlig slåtter kommer nya 
praktfulla ängar med höga estetiska värden att skapas. I projek
tet eftersträvar man även att skapa nya torra miljöer, områden 
med öppen sand samt död lövved som är viktiga miljöer för 
insekter. En dagvattendamm i området ska anpassas bättre till 
de nya förutsättningarna.  Hittills har man schaktat i området 
och bytt ut jordmassor för att slippa perenna rotogräs. Man har 
också inventerat området på hävdgynnade kärlväxter och insek
ter. Under hösten såddes ängsfröer in på de allra flesta ytor.  

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som har fördelat sam
manlagt sex miljoner kronor i LONA-bidrag till olika projekt. 
Bidragen delas ut till ett 30-tal olika projekt i 15 av länets kom
muner. Bidraget står för 50 procent av den totala kostnaden – 
golfbanan bidrar med en lika stor del till projektet.

Bättre sikt vid Ryds grottor 
Det är viktigt att tillgängliggöra våra naturreservat så att männ
iskor kan njuta av dem och lätt ta sig fram. Ryds grottor är en 
mycket välbesökt plats och där har utsikten förbättrats. Diabas
pelarna, som är magnifika, har glidit ut 10–20 meter på den 
underliggande lerskiffern, och berget öppnar sig i en djup ravin. 
Utanför pelarna, som lutar och nästan ser ut att kunna välta 
när som helst, stupar bergssluttningen brant ner mot skogen. 
Naturreservaten har ett stort värde för många växter och djur 
men också för människor – inte minst när det gäller rekreation 
och hälsa. För att förbättra området har den gamla grillplatsen 
renoverats och bänkar byggts. Vid grillplatserna finns en tak
skyddad vedstapel som regelbundet fylls på med ved. Det finns 
även en nyanlagd parkeringsplats. Virket som använts är ek från 
kommunens egna skogar.

Bättre skötsel i kommunalt förvaltade reservat
Med hjälp av röjning och fler betesdjur har kommunen under 
två års tid förbättrat förutsättningarna för särskilt skyddsvärda 

växter. Åtgärderna har också gjort betesmarkerna mer upple
velserika och framkomliga för besökare. Fyra naturreservat 
med öppna betesmarker har ingått i projektet: Rånna Ryd, 
HeneSkultorp, Ulveksbackarna samt Klasborgs och Våmbs 
ängar. Under 2015 noterade vi igenväxning och väldigt dåligt 
betestryck i delar av dessa. Vi inledde då ett nära samarbete 
med bönderna i berörda områden för att skapa vackrare 
marker med högre artrikedom. Under de senaste åren har 
stora röjningar av främst hassel, björk och nypon genomförts. 
Vi ökade också antalet betesdjur i markerna för att förhindra 
framtida igenväxning. Uppföljningar har nu gjorts på alla re
servat förutom HeneSkultorp, som vi bedömde inte behövde 
åtgärdas.

För den vackra kullen Mosebacke i Rånna Ryds naturreser
vat ser vi bäst resultat. Här har insatserna lett till en minsk
ning av ansamlat fjolårsgräs och minskad uppkomst av buskar 
och sly. Det har gett mycket bättre förutsättningar för de växter 
som i årtusenden utvecklats i regelbundet betade eller häv
dade marker. Upplevelsen och framkomligheten för besökare 
har också förbättrats markant. Insatserna skulle så klart vara 
förgäves utan bönderna och deras betesdjur.

Nya naturreservat och naturvårdsavtal
Två nya naturreservat bildades under 2017 i Skövde kommun, 
nämligen Djupedalsgrottan och Offerstenen. Djupedals grottan 
ligger cirka 3,5 kilometer väster om Timmersdala och Offers-
tenen cirka tio kilometer sydväst om Skövde tätort. Båda reser
vaten syftar främst till att bevara och utveckla värden knutna 
till gamla och orörda barrskogar. Naturreservaten förvaltas av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

2016 bildades två naturvårdsavtal som inte nämndes i 
2016 års miljöredovisning. Dessa återfinns vid Lerdala gård 
strax nordost om Lerdala. Naturvårdsavtalen ska bevara och 
utveckla värden som främst är kopplade till grova gamla sol
belysta ekar, bäckmiljöer med jämn och hög luftfuktighet samt 
död ved i olika former. 

Spänger i Hallabroravinen
I naturreservatet Hene-Skultorp finns ett område som kallas 
Hallabroravinen. Här har spänger funnits för att göra området 
mer tillgängligt för besökare. Spängerna var dock i väldigt 
dåligt skick med nedbrutet virke. Under 2017 byggde ett natur
vårdslag på AME (arbetsmarknadsenheten) nya spänger. Laget 
använde framför allt kärnvirke av furu, som är ett alternativ 
till tryckimpregnerat material. 
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3.  Miljöutbildning, kunskap och goda exempel  
som gör skillnad 

Många gånger kan det verka som om miljöarbetet inte 
rör sig framåt. Sådana gånger är det lätt att bli ned
slagen och tappa motivationen för vidare arbete. Men 
framgångarna finns där och med både små och stora 
steg går samhället i rätt riktning. Det är oerhört viktigt 
att synliggöra dessa ansträngningar.

Rättviseveckan 2017
För att på riktigt skapa hållbar utveckling måste det tvärveten
skapliga arbetet med rättvisefrågor vara starkt i hela samhället. 
Sektor samhällsbyggnad samarbetar därför med Västerhöjds
gymnasiets förstelärare i hållbar utveckling för att öka syner
gierna mellan kommun och skolor. Att stärka elevers medve
tenhet om människors skilda förutsättningar, såväl i Sverige 
som utomlands, är en viktig grund. Under vecka 4 anordnades 
Rättviseveckan i Skövde. Veckan ger med ett spännande och 
brett program perspektiv som eleverna kan jobba vidare uti
från. Sektor samhällsbyggnad möjliggjorde bland annat Mikael 
Botnen Diamants och Staffan Landins föreläsning Hur mår 
världen egentligen? Idag beskrivs världen alltmer i termer av 
svart/vitt och vi/dem, och känslor, oro och uppfattningar går 

före fakta. Staffan och Mikael uppmanade i sin föreläsning till 
ett mer nyanserat och faktabaserat sätt att se på världen.

Skövde kommun aktiv med grön finansiering
Hösten 2016 beslutade kommunstyrelsen att börja finansiera 
kommunens hållbara investeringar med Gröna lån. Att skapa 
en fungerande finansieringsmarknad för hållbara investeringar 
är en del av Parisavtalet. Finansiella flöden måste vara i fas med 
investeringar som reducerar växthusgasutsläpp. Dessutom måste 
flödena stödja omställningen till ett samhälle som kan hantera 
ett föränderligt klimat. Under 2017 har Skövdes kommun
koncern finansierat tio olika projekt med Gröna lån till ett sam
manlagt värde av 1,6 miljarder. På det viset har vi öppnat våra 
investeringar för investerare som vill investera hållbart. Grön 
finansiering är dessutom lite billigare än konventionell. 

Våra satsningar på gröna lån har blivit mycket uppmärksam
made i media. Bland annat medverkade Skövde kommun under 
året i en film för FN:s Climate change-sekretariat. Medverkan 
skedde i samband med att Kommuninvest och den svenska kom
munsektorn tog emot 2017 års Lighthouse award för aktiviteter 
mot klimatförändring. Tillsammans med Kommuninvest höll 
Skövde kommun också i ett seminarium om Gröna lån på årets 

kvalitetsmässa i Göteborg. Kommunens gröna lån har bland an
nat finansierat projekten Trädgårdsstadens skola, Skövdebostä
ders Aspö Eko-logi och Block 4 på Skövde Värmeverk.

Skövdes miljöbarometer 2017
Miljöbarometern redovisar och följer upp kommunens mil
jöarbete på webben. Syftet med webbplatsen är att synliggöra 
kommunens miljöarbete och öka användningen av miljö och 
hållbarhetsdata som beslutsunderlag. Miljöutvecklingen 
redovisas genom 75 indikatorer uppdelade på nio fokusom
råden: Klimat; Energi; Luft; Trafik; Vatten; Natur; Kemikalier 
och miljögifter; Avfall och återvinning samt Bostad. Hälften av 
indikatorerna har uppdaterats under 2017. När viktig miljöin
formation är lättillgänglig för alla blir det lättare för människor 
att vara delaktiga och engagerade i miljöfrågor. Ett stort infor
mationsarbete krävs för att Miljöbarometern ska bli känd och 
använd av exempelvis elever, politiker, tjänstemän och övriga 
intresserade. Arbetet med barometern drivs tillsammans med 
Falköpings, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner genom Miljö
samverkan Östra Skaraborg (MÖS). 

We_change Skövde mars 2017
Mellan 27 och 28 mars mellanlandade projektet We_change 
i Skövde för andra året i rad. We_change handlar om att ge 
gymnasieelever i Sverige bättre förståelse för hållbar utveckling 
och stärka deras tro på att de kan påverka sin framtid. Samhället 
behöver ge dem många olika verktyg så att de blir handlings
kraftiga möjliggörare i framtidens hållbara samhällsutveckling. 
Drygt 500 elever deltog totalt, och under eftermiddagen jobbade 
drygt 125 elever med lokala partners i olika workshops.

Arbetet inom Hållbar utveckling Väst (HUV)
Skövde kommun är medlem i nätverket Hållbar utveckling 
Väst, som har fokuserat på fyra områden under året:

• Agenda 2030

• Klimat 2030

• Hållbara livsstilar

• Hållbar upphandling

Fokusområdena har fungerat som teman för årets nätverks
träffar. Syftet har varit att inspirera, stärka och utveckla det 
lokala arbetet inom områdena. Träffarna stärker kompetensen 
på flera sätt, bland annat genom erfarenhets- och kompetens-
överföring mellan deltagande strateger, dialog med bland annat 
länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och föreläsningar. 
Miljö strategigruppen skapar en plattform för diskussion kring 
aktuella frågor, omvärldsbevakning och stöd för nya kollegor. 
Nätverket ger också goda tillfällen att utbyta erfarenheter, tankar 

och idéer kring det löpande miljöstrategiska arbetet. 33 av regio
nens 49 kommuner är medlemmar i Hållbar Utveckling Väst.

Second hand inom organisationen
Avdelning vux och arbetsmarknad (AVA) samlar in begagnade 
men fullt fungerande möbler och prylar från kommunala verk
samheter. Föremål som en verksamhet tycker är omoderna, 
exempelvis overheadapparater, är våra förskolor helt begeist
rade i tack vare dess pedagogiska enkelhet. En ny slöjdbänk 
kostar uppåt 20 000 kronor, men efter att AVA har slipat om en 
gammal och sliten är den återigen fin och användbar. Möblerna 
står just nu tillfälligt i en 800 kvadratmeter stor, välorganiserad 
lokal på Rådmansgatan på Norrmalm. Verksamheter som inte 
har medel att köpa möbler eller andra saker kan välja det de 
 behöver på lagret. Vi hyllar insatsen och välkomnar mer åter
bruk i kommunen.

Säkrare väg förbi Aspö
Dagen innan midsommar invigdes den nya trafikplatsen vid 
Aspö. Förutom att förbättra framkomligheten för den ökande 
mängden bilar och bussar har fokus legat på att skapa en säker, 
trevlig och tillgänglig överfart för cyklister, fotgängare och 
funktionsnedsatta. Det bästa med projektet är att kommunen 
inte bara har skapat en hållbar trafiklösning, utan även en håll
bar koppling ur både social och ekologisk synpunkt. Områdets 
karaktär har tagits tillvara – bland annat har vi sparat ängsytor 
med mycket vallmo och höjt statusen för den ek som numera 
”omfamnas” av en gång och cykelbro.

Att resa hållbart
När Skövde växer måste fler av oss resa hållbart. Det är extra 
viktigt att lämna bilen hemma under en storhelg som Matfes
tivalen. Inför festivalen uppmuntrade vi alla att ta cykeln eller 

Miljöutbildning  3
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bussen in till centrum. Initiativet till kampanjen kom från Tuva 
Rutberg, 16 år, som skrev ett medborgarförslag där hon ville 
att fler skulle upptäcka möjligheterna med att cykla eller åka 
kollektivt. ”Jag vill få fler att inse att cykla inte är så jobbigt som 
man tror”, säger Tuva Rutberg. 

Att fler cyklar eller åker kollektivt istället för att ta bilen är  
en bra början på alla de förändringar vi måste göra för att vår 
planet ska överleva. Bilparkeringen vid SLA-huset gjordes under 
festivalhelgen delvis om till cykelparkering. Här välkomnades 
cyklisterna av cykelvärdar, som delade ut presenter passande 
för en cykeltur i helgvädret. Under hösten fortsatte sektor sam
hällsbyggnad att peppa Skövdeborna att resa hållbart.

Första miljömärkta eventet i Skövde
Sweden Outdoor Festival, som genomfördes i september, blev 
Skövdes första miljömärkta event någonsin. Miljömärkt Event 
är ett verktyg som Håll Sverige Rent har tagit fram för att hjälpa 
eventarrangörer i sitt hållbarhetsarbete. Sedan 1999 har de miljö
märkt flera hundra festivaler, sportevenemang, mässor och 
möten. Miljöprofilen märktes bland annat genom sopsortering, 
förnybara material och minimal användning av engångsar
tiklar. Skriftligt material i pappersform hade också ersatts av 
digital information och skyltning.

Stadsbussterminalen invigd
"Den nya stadsbussterminalen ska ta Skövde vidare in i 
framtiden – i den moderna staden". Så inledde Leif Walterum, 
kommunalråd, invigningen av Skövdes nya stadsbussterminal 
tillsammans med representanter från Skövde kommun, Väst
trafik, Nobina och NCC.

Idag pendlar cirka 15 000 personer till och från Skövde varje 
dygn. Mängden pendlare har ökat både kraftigt och stadigt 
sedan 1990talet. Utbyggnaden av stadsbussterminalen har gett 
fyra nya hållplatslägen. Det gör att stadsbusstrafiken i Skövde 
kan öka. Dessutom underlättar terminalen hållbart resande 
även på andra sätt. På plats finns nämligen Skövdes första 
cykelgarage, för väderskyddad och säkrare cykelparkering.

Skövde REKOring – 2017 års miljöpristagare
Annika Gustavsson och Victoria Svensson administrerar helt 
ideellt Skövdes REKO-ring. De gör ett viktigt arbete och  hyll ades 
stort när de tog emot Skövde kommuns miljöpris under Närings  
livsgalan. REKO-ringen förmedlar lokalproducerad (ofta ekolo
gisk) mat från producent till konsument via Facebook. I Skövde 
finns idag över 9 000 medlemmar och fler än 100 lokala produ-
center kopplade till ringen. Det gör den till Sveriges största. Kon
ceptet med REKO-ring kommer från Finland och skapar helt nya 
förutsättningar för små och medelstora matproducenter. Dessa 

behövs eftersom de bidrar till en mer livskraftig och levande 
landsbygd, och samtidigt tryggar Sveriges livsmedelsförsörjning. 
Miljöpriset delas ut varje år som stöd, uppmuntran eller  belöning 
för en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling.

Bytte bilen mot bussen
I slutet av året lanserade kommunen tillsammans med Västtrafik 
projektet Bussmiljönärerna, där tio Skövdebor fick ett busskort. 
Under fyra månader ska deltagarna uppmuntras att byta sina bil
resor till och från jobbet mot bussresor. Det finns många anled
ningar att ta bussen istället för bilen. Förutom de självklara – att 
det är miljövänligt, bekvämt och minskar stadstrafiken – finns 
det också hälsofördelar. Studier visar nämligen att kollektivtrafik
resenärer tenderar att vara friskare än bilister. Sträckan man går 
till och från busshållplatsen är alltså inte försumbar. 

Bättre hälsa och ekonomi med cykel
De fem deltagarna i projektet Cykla i bygda cyklade i fem 
månader och lyckades med målet att byta ut hälften av sina 
bilresor mot cykelresor. De förbättrade sin hälsa avsevärt, 
sparade i genomsnitt 300 kronor per månad och minskade sina 
koldioxidutsläpp. De flesta resor gjordes till och från arbets- el
ler studieplats, vilket visar att cykeln är ett utmärkt redskap för 
invånarna att minska sina pendlingskostnader.

Sänkt hastighet
I vintras beslutade kommunfullmäktige att justera hastigheterna 
på våra vägar. Omskyltningen gjordes under september månad. 
Kommunen sänkte bashastigheten i tätorten från 50 till 40 kilo
meter i timmen. Vid skolor, förskolor och i bostadsområden där 
det rör sig många barn är det 30 som gäller. Att sänka  hastigheten 
ökar trafiksäkerheten. Dessutom leder det till minskat buller 
och därmed en trevligare stadsmiljö. På vissa sträckor kan sänkt 
hastighet till och med göra att fler bostäder kan byggas.

Att köra i låg hastighet, med jämn fart och på hög växel mins
kar bränsleförbrukningen och därmed påverkan på klimatet. 
Alla tjänar på att köra lugnt.

Naturnära planering
Under året har representanter från olika enheter på sektor 
samhällsbyggnad deltagit i en webbutbildningsserie kring 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är ett annat ord för allt 
det vi människor får från naturen eller ekosystemen. Det kan 
handla om naturens sätt att rena vattnet, insekternas förmåga 
att pollinera växter eller trädens skuggning som reglerar klimat 
och temperatur. En slutsats efter utbildningen är att fler från 
olika sektorer i kommunorganisationen borde delta och bidra 
med sina perspektiv i diskussionerna. 

3  Miljöutbildning 

Utomhuspedagogik med fokus på energi
I maj varje år arrangerar Locketorps hembygdsförening Locke
torps natur och miljödagar i samarbete med andra organisa
tioner och myndigheter. 2017 års tema var energi. 800 barn från 
skolor runtom i kommunen vandrade mellan olika stationer i 
skogen. Skövde kommun visade upp solcellspaneler och med 
en värmekamera visades strålningsenergin från solen på ett 
pedagogiskt sätt. Vi pratade även om skogens roll, att den lag
rar solenergi som sedan kan användas när vi behöver den. Ett 
spännande inslag var solugnen, där vi tillsammans kokade upp 
vatten. Nyfikna och frågvisa barn fick se strålande exempel på 
olika former av energi.

Solkarta över Skövde på webben
Under året har en solkarta publicerats på Skövdes hemsidor. 
På kartan kan man enkelt se hur mycket solenergi som kan ge
nereras på ett hustak. Genom att använda den interaktiva  kartan 
kan invånarna se hur stor solinstrålningen är på just deras tak 
och hur mycket solenergi som kan fångas upp där. I stora delar 
av Sverige lönar det sig att satsa på solenergi, och Skövdes höga 
solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa. Det 
har aldrig varit så billigt att installera solceller som nu. 

Håll Skövde rent 2017
Skövde kommun deltar varje vår i Håll Sverige Rents aktion 
mot nedskräpning. Runtom i landet plockar förskolor, skolor, 
föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att 
göra sin närmiljö finare och för att visa att nedskräpning inte 
är okej. Till årets aktion anmälde Skövdes skolor och förskolor 
totalt 1 814 barn, elever och vuxna. Initiativet är väldigt upp
skattat eftersom alla inblandade upplever att de kan påverka 
sin närmiljö. Det är ett bra sätt att arbeta pedagogiskt kring 
nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätt. 
Kommunens miljöstrateg har gjort en uppföljning av 2017 års 
insats i förskolor och skolor. Uppföljningen visar att många av 
deltagarna är nöjda med upplägget och insatsen.

Stadsodling
I Södra Ryd växte stadsodlingen fram igen under 2017. Projektet, 
som startade förra året, har skapat mötesplatser där in vånarna 
lär sig mer om odling och om varandra. Bostadsmiljön blir mer 
attraktiv eftersom fler är aktiva utomhus, och projektet lockar 
allt fler invånare som vill börja odla. Stadsodling är alltså en 
utmärkt metod för ökad social gemenskap, samtidigt som det 
också ger egenproducerad mat. Även Stadshuset och Balthazar 
Science Park har under året haft egna tak- och mark odlingar. 
Grönsakerna har använts i respektive verksamhets kafé.  

Earth Hour 2017
Flera aktiviteter pågick under Earth Hour-veckan, från mån-
dagen den 20 mars till lördagen den 25 mars. Dessutom släcktes 
Skövde stadshus ned som en symbolhandling. Syftet med 
kampanjen var att öka intresset för klimat och miljö. Målet är 
att fler ska agera mer kraftfullt i klimatfrågan.

Synliga och stolta
Kulturenheten satsar på att göra allmänheten mer medveten om 
miljöfrågor. Det gör man bland annat genom föredrag, utställ
ningar och filmer på olika miljöteman. Bibliotekets Mångsidiga 
måndagar har också arrangerat miljöföreläsningar under året. 

Miljöledning och certifiering inom  
kommunkoncernen 
Sektor service och Miljösamverkan Östra Skaraborg är miljö
diplomerade enligt Göteborgs stads modell. MÖS har under 
året arbetat för att göra medarbetarna ännu mer delaktiga i det 
interna miljöarbetet. Skövdebostäder AB och Skövde Värme
verk AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Miljöutbildning  3
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4. Koldioxidutsläpp i Skövde kommun

Nationellt har koldioxidutsläppen minskat med 25 procent 
 mellan 1990 och 2015. I Skövde är motsvarande minskning 
33 procent. Skövde har förhållandevis mycket energiintensiv 
industri.  Under 2015 var de industrirelaterade utsläppen i kom
munen allt som allt 76 procent av de totala koldioxidutsläppen. 

Industrin står för en knapp tredjedel av Sveriges totala ut
släpp, även om utsläppen har minskat med 19 procent jämfört 
med 1990.  Även i Skövde har de industrirelaterade utsläppen 
minskat – med 37 procent sedan 1990 – men minskningen har 
avstannat de senaste åren. 
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Figur 1. Koldioxidutsläpp från samtliga sektorer i Skövde  
(kton CO2e).

Figur 2. Koldioxidutsläpp (kton) från energi och transport
sektorn (exklusive industrins förbränning för energiändamål).

Figur 3. Koldioxidutsläpp (kton CO2e) från energi och 
 transportsektorn relaterat till Skövdes mål för utsläpps
minskningar till 2020.
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De industrirelaterade utsläppen finns framför allt i två sektorer. 
Dels i sektorn industriprocesser, som omfattar utsläpp kopp
lade till exempelvis cementtillverkning och gjutning av järn. 
Dels i sektorn energiförsörjning, där industrins förbränning av 
bränslen för att producera värme eller el ingår. I Skövde kommer 
de industrirelaterade utsläppen främst från Cementa och Volvo 
Powertrain. Deras incitament för att minska utsläppen utgörs av 
interna mål och EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

Målen i Skövdes energi och klimatplan gäller främst energi 
och transportsektorns utsläpp exklusive den energiintensiva in
dustrin. Dessa utsläpp har minskat med 21 procent sedan 1990. 
Trenden för transportsektorn är sedan 2005 något minskande, 
men har de senaste tre åren stannat av.

När det gäller energisektorn kan vi se att vissa åtgärder och 
händelser avspeglas i utsläppen. Exempelvis togs en anläggning 
för avfallsförbränning i drift under 2005, vilket sänkte  utsläppen. 
Årsskiftet 2009/2010 tog Skövde Värmeverk över driften av 
några oljeeldade pannor från Volvo, vilket syns i höjda utsläpp. 
Höjningen är dock inte reell, utan bara ett resultat av omflytt
ning i statistiken.

I figuren nedan relateras utsläppen för energi- och transport
sektorn till målet för 2020. Här syns tydligt att utsläppen de se

Biogasproduktion 2017
1 april 2017 fick Skövde Biogas ny ägare. Under 2016 ökade 
 bolaget sin biogasproduktion. Totalt producerades 25,7 GWh, 
och 4,8 GWh levererades av Skövde kommuns avloppsrenings
verk. Tillgängligheten i anläggningen fortsätter att förbättras, 
vilket gör att fackling av metangas minskar och att andelen såld 
gas ökar. Vid fackling eldar man upp gasformigt överskotts
bränsle utan att det kommer till nytta. I september 2017 öpp
nade  Skövde Biogas också en egen tankstation för fordonsgas. 
 Därmed finns det nu två tankställen för gas i Skövde.

4  Koldioxidutsläpp i Skövde kommun

naste två åren har minskat dramatiskt. Det beror främst på att 
man 2013 konverterade två fossiloljeeldade pannor till pannor 
som går att elda med bioolja. För att nå målen till 2020 behöver 
stora insatser göras för att minska utsläppen från transportsek
torn. Nyproducerade fastigheter behöver också vara fortsatt 
energieffektiva och använda koldioxidneutral uppvärmning.



MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2017     1918    MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2017

5.  Energianvändning och energiproduktion  
i Skövde kommun

Kommunfullmäktiges vision 2025  
– kommunen använder så gott som ute
slutande förnybar energi
För Skövde som geografiskt område krävs krafttag för att nå 
visionen till 2025. Den stora utmaningen är att sänka ande
len fossilt bränsle som används vid transporter. Tack vare 
den snabba teknikutvecklingen kring elektrifierade fordon 
de senaste åren är det dock fortfarande möjligt att drastiskt 
minska utsläppen fram till 2025. 2015 var 39 procent av 
energianvändningen i samhället förnybar. Förhållandet 
mellan förnybar och icke förnybar energi har i stort sett varit 
oförändrat de senaste åren.

För Skövde kommun som organisation är visionen möjlig att 
nå. 2017 var 65 procent av Skövde kommuns använda en
ergi förnybar. De närmaste åren behöver kommunen fram
för allt byta ut bensin och dieseldrivna fordon mot el och 
biobränsledrivna alternativ. Dessutom måste en större del 
av elen i organisationen komma från förnybara energikällor 
och kommunens fastigheter energieffektiviseras.

Andelen förnybar energi 2015 – industrisektorn 
exkluderad
De senaste åren har andelen förnybar energi legat strax under 
40 procent. 2015 var 39 procent av energin i kommunen förny
bar, industrin borträknad. Den icke förnybara energin domi
neras av bensin och diesel som används i transportsektorn. 
I siffran ingår även industrins transporter, eftersom de inte 
särredovisas av SCB. I fjärrvärmen räknas en del av avfallsför
bränningen som icke förnybar. Statistik visar också att runt 
hälften av den el som producerades i Norden under 2015 var 
icke förnybar.

Mängden använd bensin och diesel ligger på en betydligt lägre 
nivå från och med 2011 jämfört med tidigare år. Å andra sidan 
ökade mängden icke förnybart i fjärrvärmeproduktionen 2010. 
Det beror på att Skövde Värmeverk vid årsskiftet 2009/2010 tog 
över driften av några oljeeldade pannor från Volvo. Detta är alltså 
inte en reell ökning, utan ett resultat av att icke förnybart bränsle 
flyttats över från industrisektorn till fjärrvärmeproduktionen i 
statistiken.

Figur 4. Årlig utveckling av andelen förnybar energi i 
Skövde kommun, exklusive industrin.
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Figur 6. Skövdes energianvändning 2009–2015 exklusive indu
strisektorn (GWh). Den extra höga användningen 2010 beror på 
en ovanligt kall vinter detta år.

Metod och datakällor 

Andelen förnybar respektive icke förnybar energi beror 
på vilka typer av bränslen som används samt hur fjärr
värmen och elen produceras. För att bestämma andelen 
förnybart har SCB:s statistik över kommunal och regional 
energianvändning använts som bas. Den visar hur mycket 
el och fjärrvärme som använts, samt hur mycket förnybart 
respektive icke förnybart bränsle som har använts i Skövde. 
I SCB:s statistik är industrisektorn behäftad med sekretess. 
Kompletterande information har därför inhämtats från 
miljörapporter och företagsinformation. Fjärrvärmen har 
miljövärderats med hjälp av Skövde Värmeverk. För att 
miljövärdera elen har nordisk elmix använts.

Energianvändning och energiproduktion i Skövde kommun  5

Figur 5. Skövdes energianvändning 2015 exklusive industrisektorn. 
Den vänstra cirkeln visar fördelningen mellan olika energislag. Den 
högra cirkeln visar total fördelning mellan förnybar 
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Figur 5. Skövdes energianvändning 2015 exklusive industri
sektorn. Den övre cirkeln visar fördelningen mellan olika 
energislag. Den nedre cirkeln visar total fördelning mellan 
förnybar och icke förnybar energi efter att fjärrvärmen och 
elen har miljövärderats.
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Andelen förnybar energi 2015 – 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. Systemet reglerar koldioxid
utsläppen i den energiintensiva industrin och därför är dessa 
industrier inte med i Skövdes energi och klimatplan. Den 
tillgängliga statistiken för industrin är dessutom behäftad med 
sekretess. För att ändå visa hur stor del av energianvändningen 
i Skövde som industrisektorn står för visas nedan de uppgifter 
om industrin som finns tillgängliga, ställda i relation till övriga 
samhällets energianvändning.

I Skövde står industrisektorn för ungefär 45 procent av den 
totala energianvändningen. Bränslet som industrin använder är 
till största delen fossilt, men elen och fjärrvärmen har samma 
sammansättning som för Skövde i övrigt. Det är därför rimligt 
att anta att cirka två tredjedelar av Skövdes totala energian
vändning är icke förnybar. Den stora utmaningen för Sverige 
– särskilt tydligt i Skövde – är transporternas och industrins 
användning av icke förnybar energi.
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Figur 7. Industrins energianvändning i Skövde i relation till övriga 
samhällets (GWh).

Figur 8. Andelen förnybar energi som används av hela 
 kommunorganisationen.

Figur 9. Andelen förnybar energi som kommunorganisationen 
använder vid transporter (exklusive tåg och flyg).
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Metod och datakällor 
Data för kommunorganisationen har hämtats från sektor 
service, Skövdebostäder och Skövde Värmeverk. För konver
tering från vikt och volym bränsle till energi har värmevär
den från Energimyndighetens datalager använts.

Nordisk elmix har använts för att miljövärdera elen.
Andelen förnybart i fjärrvärmen har räknats ut med data 

från Skövde Värmeverk och SCB. SCB:s värdering har an
vänts som grund vid uppskattning av hur stor del av avfallet 
som är icke förnybart.

Andelen förnybar energi 2017 – kommun
organisationen 
I kommunorganisationen 2017 var 65 procent av den använda 
energin förnybar. Framför allt är det den stora andelen förny
bar energi i fjärrvärmemixen som drar upp nivån. De 35 pro
cent som klassas som icke förnybar energi består till stora delar 
av el från icke förnybara källor och fjärrvärme som producerats 
genom avfallsförbränning. För att nå visionen om att kom
munorganisationen 2025 ska använda så gott som uteslutande 
förnybar energi krävs beslut om att köpa in eller producera 
egen förnybar el och fjärrvärme. Under 2017 kom 80 procent 
av fjärrvärmen från förnybara energikällor. Det som räknas 
som icke förnybart är delar av det förbrända avfallet samt den 
olja som används när annat bränsle inte räcker till. Att avfall 
förbränns i ett kraftvärmeverk är inte nödvändigtvis negativt 
för miljön eftersom det annars hade hamnat på deponi, där 
växthusgasutsläppen hade blivit större.

Kommunen använder också energi i form av bränsle till trans
porter. Jämfört med den energi som går till el och värme är 
det här en liten del. Men transportsektorns utsläpp är viktiga 
nationellt och det är därför viktigt att även kommunorganisa
tionen fasar ut fossila fordonsbränslen. 2017 var 24 procent 
av energin till transporter icke förnybar – dessa 24 procent 
består enbart av bensin och diesel. För att ytterligare öka 
andelen förnybar energi i transporterna behöver kommunen 
sluta köpa in fossildrivna fordon. Dessutom behöver man byta 
ut fossildrivna fordon mot fordon som drivs av el eller andra 
förnybara bränslen.

2017 bytte sektor service ut all diesel tankad via sektorns 
egen tankanläggning mot den förnybara dieselsorten HVO 
(hydrerad vegetabilisk olja). Därmed gick den största delen av 
kommunens tankade bränsle från icke förnybart till förnybart 

utan att man behövde byta ut fordonen. Även om HVO är en 
förnybar energikälla har den samma utsläpp som fossil diesel, 
exempelvis när det gäller kväveoxider, försurande ämnen, 
marknära ozon, sot och andra hälsoskadliga partiklar. Ur miljö- 
och hälsosynpunkt bör fokus därför även i fortsättningen ligga 
på el och gasdrivna fordon. 

Solceller 
I november driftsatte kommunen två nya solcellsanläggningar: 
En lite mindre på Stadshuset (20 kilowatt) och en större på 
Arena Skövde (85 kilowatt). Tillsammans kommer anläggning
arna att producera ungefär 95 000 kilowattimmar per år, vilket 
motsvarar energianvändningen i 4–5 villor. En stor fördel med 
Stadshusets anläggning är att taket är platt och har staket. Det 
möjliggör säkra studiebesök.

Under året har sektor service även genomfört en större sol
cellsutredning. Utredningen identifierade elva fastigheter som 
extra lämpliga för solcellsinstallationer. Om solceller installeras 
på alla elva ökar kommunens årliga solelproduktion med yt
terligare 105 000 kilowattimmar.
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Avtal mellan Volvo Cars och Skövde Värmeverk. 
Sammy Tanhua, VD Skövde Värmeverk, och  

Lena Bergqvist, platschef Volvo Cars i Skövde. 
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Kommunen är också delaktig i nätverket Sol i väst, som genom 
utbildning och samverkan stöttar utbyggnaden av solel i Västra 
Götaland. Bland nätverksdeltagarna finns enskilda kommuner, 
kommunala bostadsbolag och energibolag. Under 2017 instal
lerades 4 600 kvadratmeter solceller av nätverkets medlemmar.

Förnybar energi hos Skövde Värmeverk AB
Skövde Värmeverk AB har under året invigt Block 4, en miljö
satsning som minskar koldioxidutsläppen med 140 000 ton per 
år. Energiminister Ibrahim Baylan invigde anläggningen. I sitt 
tal framhöll han hur viktigt det är att alla aktörer tar ansvar för 
att utveckla den förnybara energiproduktionen i landet, för att 
på så vis bidra till att Sverige når miljö och klimatmålen.

Endast 0,5 procent av energin kom 2017 från olja, och totalt 
var 80 procent av energiproduktionen förnybar. Det betyder 
att i stort sett all icke förnybar energi härstammar från den 
icke-förnybara delen av avfallet som eldas. Enligt SCB är den 
andelen 50 procent. Som beskrivits tidigare är det inte nöd
vändigtvis negativt för miljön att förbränna avfall eftersom det 
annars hade hamnat på deponi, där utsläppen blivit större.

Mål för kommunala byggnader 2020
Energianvändningen i kommunens byggnader ska 2020 
vara 20 procent lägre än 2009. Målet avser energianvänd
ning per ytenhet, och gäller el och värme i byggnader 
som ägs och förvaltas av kommunala förvaltningar och 
Skövdebostäder AB.

Metod och beräkningar
Vid beräkning av energianvändningen i lokaler och bo städer 
har uppgifter hämtats från sektor service och Skövde
bostäder AB. Uppgifterna gäller mängden köpt  värme, 
mängden köpt el och antal kvadratmeter yta (Atemp). 
Värmen som har använts i lokalerna och bostäderna har 
normalårskorrigerats med SMHI Energiindex.

Måluppfyllelse för kommunens lokaler 2017
Till och med 2013 minskade den årliga energianvändningen 
i kommunens byggnader. Sedan dess har nivån varit i stort 
sett oförändrad. Åtgärder i energiledningssystem kommer att 
prioriteras under 2018. Byte av fläktar och cirkulationspum
par görs kontinuerligt i kommunens fastigheter som en del av 
underhållet. I flera skolor införde man under 2015 dessutom 
rumstemperaturmätningar med korrigering av framlednings
temperatur. Kommunorganisationen har också avvecklat 
samtliga fossilbränsleanläggningar som haft olja som primär 
värmekälla. Arbetet med energieffektivisering behöver ske 
kontinuerligt – och dessutom förbättras för att vi ska kunna nå 
målet om 20 procents minskning till 2020.

Måluppfyllelse för kommunens bostäder 2017
Skövdebostäder AB har kontinuerligt minskat sin energi-
användning sedan 2009, även om takten avtagit något de 
senaste åren. Om arbetet fortsätter är det möjligt för bolaget att 
nå målet om 20 procents minskning av energianvändningen 
fram till 2020. De bostäder som byggs idag är betydligt energi
effektivare än äldre fastigheter. Men stora delar av fastighets
beståndet är inte nyproducerat och det finns därför mycket 
energi att spara genom att effektivisera de äldre fastigheterna. 
Nya värmepumpar, exempelvis, har minskat energianvänd
ningen väsentligt, liksom byte av gamla fläktmotorer, ny styr ning 
av värmesystem samt byte av traditionell belysning till LED.

Figur 10. Energianvändningen för kommunens lokaler 2009 till 
2017 samt målvärde 2020 (kWh/m2).

Figur 11. Energianvändningen för kommunens bostäder 2009 till 
2017 samt målvärde 2020. 

Skövdebostäder accelererar för miljön
Under 2017 införskaffade Skövdebostäder elva elbilar som 
ersatte fossildrivna bilar. Dessutom togs sex nya solcells
anläggningar i drift i det nybyggda bostadsområdet Aspö 
Eko-logi. En kartläggning gjordes också av det befintliga 
 fastighetsbeståndet, för att fastställa vilka byggnader som är 
bäst lämpade för solceller. 

Bolaget har under året implementerat ett nytt energiuppfölj
ningssystem. Systemet gör det lättare att följa fastigheternas 
energianvändning och på så vis hitta energitjuvar.

Skövde Värmeverk hjälper Volvo Cars att  
nå klimatmålen
Skövde Värmeverk AB är värmeleverantör till Volvo Cars i 
Skövde. När Volvo Cars motorfabrik i Skövde den 1 januari 2018 
bytte till förnybar värme blev fabriken företagets första klimat
neutrala tillverkningsanläggning. Värmeverkets företrädare är 
mycket nöjda med att ha kunnat bidra till den utvecklingen.

Skövdefabriken är den första i Volvo Cars globala tillverk
ningsnätverk som får denna status. Det är ett viktigt steg mot 
att förverkliga företagets vision om att den globala tillverk
ningsverksamheten ska vara klimatneutral från och med 2025. 
Skövdes fabrik blir också en av ett litet fåtal klimatneutrala 
bilfabriker i Europa.
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Energislukande transporter
Riksdagen har beslutat att koldioxidutsläppen från transport
sektorn i Sverige ska minska med 70 procent mellan 2010 och 
2030. Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges 
energianvändning och använder till största delen fossila bräns
len. Sektorn behöver därför ställa om från fossila bränslen 
till elektrifierade fordon och fordon som drivs av förnybara 
biodrivmedel.

Vägtrafiken stod 2015 för hela 94 procent av den totala ener
gianvändningen. Av detta stod godstransporterna för cirka 30 
procent och väg och persontransporterna för cirka 70 procent. 
De huvudsakliga drivmedlen var bensin och diesel – förnybara 
drivmedel som etanol, biodiesel, biogas och naturgas stod för 
cirka 13 procent av transportsektorns totala energianvändning. 
Det innebar en ökning från fem procent 2010.

1990 20052000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personbilar
Lätta lastbilar
Tunga lastbilar

Bussar
Övriga transporter

0

20

40

60

80

100

61

11

4

61

13
16

16 15 14 51 51 525 7

7 7 7

62
56

8

55

8
8

52 51 51 52

2009 20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelen personbilar och lätta lastbilar som drivs av el
Andelen personbilar och lätta lastbilar som drivs av förnybart bränsle

0

5

10

15

20

25

30

35

25%

30%
28%

22% 21% 20%

25%
25%

24%

2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 6%
9%

6. Fordon och transporter

Mål för transporter i den kommunala 
 organisationen
Energiåtgången vid användning av tjänstefordon och privata 
fordon i tjänsten ska inte vara högre 2020 jämfört med 2009. 
Minst 75 procent av personbilarna och 50 procent av de lätta 
lastbilarna ska drivas med förnybart bränsle eller el. 

Figur 12. Transportsektorns koldioxidutsläpp (kton) i Skövde 1990–2014, exklusive flyg och sjöfart.
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2017 drevs 33 procent av kommunens personbilar och lätta last
bilar av förnybart bränsle eller el, jämfört med 31 procent 2016. 
Trenden när det gäller andelen personbilar och lätta lastbilar 
som drivs av förnybart bränsle eller el kan ses i figuren ovan.

Fördelningen när det gäller inköpt bränsle framgår av figur 
14. E85, biogas, HVO och till viss del el räknas som förnybara 
bränslen, medan bensin och diesel räknas som icke förny
bara bränslen. 77 procent av allt bränsle som köptes in 2017 
var förnybart, men endast 33 procent av alla personbilar och 
lätta lastbilar drevs av förnybart bränsle eller el. De till synes 
motstridiga siffrorna bottnar i att HVO, som är en syntetisk 
diesel gjord på förnybar råvara, kan användas av dieselbilar. 
Dessa klassas dock inte som fordon som drivs av förnybart 
bränsle. Genom övergången från traditionell diesel till HVO har 
kommunen alltså lyckats höja andelen förnybart bränsle vid 
transporter utan att byta ut bilarna. På sikt kommer dock även 
resterande dieselbilar att behöva bytas ut mot bättre  alternativ, 

för att på så vis minska mängden partiklar och försurande 
ämnen från avgaser.

Skövde på 22:a plats i Årets bilkommun 2017
I Årets bilkommun 2017 rankade Circle K alla Sveriges kommu
ner och län utifrån samtliga bilars körsträckor och förbrukning 
av bensin och diesel, samt utifrån hur stor andel nyregistre
rade bilar som är miljöbilar och hur stora koldioxidutsläpp de 
har. Rankningen baseras på bilisternas klimatpåverkan och 
körkostnader. 2017 hamnade Skövde på 22:a plats av totalt 
290 rankade kommuner. Det är ett sämre resultat än 2016 då 
Skövde hamnade på elfte plats.

Cykelstrategi för Skövde
Skövde kommuns cykelstrategi med tillhörande cykelplan har 
gjorts klar under 2017 och ligger färdig för beslut vid ingången 
av 2018. Strategin tydliggör våra prioriteringar. Den slår fast att 
vi i första hand ska prioritera vardagscykling, och att vi ska göra 
det med hjälp av fyra strategier: 

• Eftersträva ett sammanhängande cykelnät

• Ta fram minst ett prioriterat cykelstråk

• Prioritera arbetspendling med cykel

• Prioritera cykelvägar till och från skolor

Att aktivt arbeta för att fler resor görs med cykel bidrar till 
bättre hälsa, ett attraktivt stadsliv och att vi når våra miljömål.

Åtgärder för enklare cykling
Under året har cykelvägnätet i tätorten kompletterats med en 
hel rad nya sträckor. Cykelbanor har byggts längs Lundenvä
gen (för att underlätta cykling till Stallsikenområdet), längs 
Ädelstensvägen (för att koppla ihop det nya bostadsområdet 
Hasselbacken med busshållplatserna vid Karstorpsvägen), 

Fordon och transporter  6

Koldioxidutsläpp från transporter 2015
Transportsektorns utsläpp i Skövde redovisas i figuren nedan. 
Tunga och lätta lastbilar står för en relativt stor del av utsläppen 
i kommunen, och utsläppsnivån är i stort sett oförändrad sedan 
i början av 2000talet. Däremot minskade personbilsutsläp
pen med 16 procent mellan 1990 och 2015. I båda grupperna 
är tendensen att effektivare fordon sänker utsläppen, men att 
trafikmängden samtidigt ökar.

Figur 14. Fördelningen av de bränslemängder som köpts in av 
kommunen 2017.

Figur 13. Andelen fordon som är laddbara och som drivs av förnybart bränsle (som förnybart bränsle 
avses etanol och biogas).
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6  Fordon och transporter

längs väg 49 (från Simsjövägen in mot stan), längs Aspelundsvä
gen (från Bäckvägen till infarten till Skövde Slakteri) och längs 
Storgatan (från Skolgatan till nerfarten till P4). Dessutom har 
den befintliga och välfrekventerade cykelvägen längs Varn
hemsgatan förbi Västerhöjdsgymnasiet breddats och försetts 
med en separat yta för gångtrafikanter. Sammanlagt rör det sig 
om närmare två kilometer ny cykelväg – utöver de sträckor som 
byggts i våra exploateringsområden. 

Resor med tåg
Under 2017 har mängden tjänsteresor med tåg varit i stort 
sett oförändrad jämfört med föregående år. Totalt har vi åkt 
1 156 463 kilometer med SJ och MTR. Resor som gjorts med 
Västtrafik och övriga operatörer, mest kortare tjänsteresor till 
omkringliggande kommuner, redovisas inte.

Vid beräkningar av koldioxidutsläpp kopplat till tågresor 
får man olika värden beroende på elens ursprung och tågens 
beläggningsgrad. I figuren nedan syns utsläppen dels vid 
användning av nordisk elmix men också vid användning av 
100 procent förnybar el, vilket SJ gör. I figuren redovisas också 
hur stora utsläppen hade varit om varje kilometer istället hade 
rest med bil. Man kan se att kommunen gör stora miljövinster 
genom att resa med tåg jämfört med bil, oavsett varifrån elen 
kommer.

Figur 15. Koldioxidutsläpp från tåg med olika elproduktion, samt 
utsläpp om resorna hade gjorts med bil istället för tåg.

Figur 16. Koldioxidutsläpp och total reslängd kopplat till flyget.

Resor med flyg
Miljöstatistik från kommunens resebyrå Big Travel Sweden 
AB redovisar koldioxidutsläpp och reslängd för våra flygresor. 
Under 2017 har kommunen ökat sin totala flygsträcka. Sedan 
2015 har antalet kilometer resta med flyg ökat med 58 pro
cent. Främst beror detta på ett ökat antal resor på mer än 500 
kilometer. Man kan också se att den totala reslängden 2014 var 
betydligt högre än andra år. Det beror framför allt på att flera 
resor till och inom Asien gjordes det året.

Koldioxidutsläppen från flyg har till skillnad från flygsträckan 
minskat för varje år. Big Travel Sweden AB är skyldiga att 
tillhandahålla klimatkompensation om vi så önskar. Klimat
kompensation innebär att man kompenserar för utsläpp som 
våra aktiviteter orsakat. Det kan exempelvis göras genom köp 
av reduktionsenheter. Leverantören har inte rätt att ta ut någon 
extra avgift för detta. Kommunen har hittills inte klimatkom
penserat.
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7. Giftfri miljö

Kemikalier i vår vardag – ofta nyttiga men  
ibland farliga?
Kemikalier förknippas ofta med dödskallemärkningar och 
toxiska medel. Men den senaste tiden har även låga, diffusa 
kemiska utsläpp från vardagsföremål börjat uppmärksammas 
som ett växande problem. Ökad insikt och mer kunskap inom 
området blir allt viktigare. 

Nätverket Giftfri vardag för svenska kommuner
Kommunnätverket Giftfri vardag är en långsiktig plattform som 
används för att underlätta samverkan mellan kommuner och 
sprida goda exempel för en giftfri vardag. Målet är att minska 
människors exponering för kemikalier i vardagen, särskilt hos 
barn och ungdomar. Viktiga samverkansområden är:

•  kemikaliekrav vid upphandling

•  kemikaliekrav vid byggnation

•  utbildningsinsatser

•  att byta ut befintliga produkter och varor

•  att ta fram och genomföra kemikaliehandlingsplaner

Upphandling och giftfri miljö
Upphandlingsenheten är aktiv och deltar i många utbildningar 
om miljö och hållbarhet. Under 2017 deltog enheten bland 
annat i ett seminarium om förebyggande och strategiskt arbete 
för att minska riskerna med miljö och hälsofarliga kemikalier 
i varor. Seminariet genomfördes i Göteborg. På seminariet 
belystes hur man ställer och följer upp kemikaliekrav, och hur 
ansvaret i upphandlingsprocessen är fördelat. 

Giftfria golv i Skövdes förskolor
Fastighetsavdelningen har fortsatt att styra entreprenader och 
underhållsarbeten mot miljöanpassade produkter. I Skövdes 
förskolor byter man ut plastgolv som innehåller ftalater mot 
ftalatfria alternativ. Arbetet pågår sedan 2015 och följer tidspla
nen. Cirka 6 000 kvadratmeter av de planerade 10 000 har bytts 
ut under 2017. 

Informationsinsats förskolechefer
Skövde kommun och Miljösamverkan i Östra Skaraborg (MÖS) 
höll under hösten en gemensam utbildning om kemikalie
smart förskola. Utbildningen vände sig till samtliga förskole
chefer med syftet att minska små barns vardagsexponering för 
kemikalier som kan påverka dem negativt. Det pågår ett aktivt 
arbete på förskolorna. Arbetet kommer att systematiseras ännu 
mer framöver, när en handlingsplan för kemikaliesmart/giftfri 
förskola tas fram. 

Farliga kemikalier i webbregister
Det finns hundratals kemiska ämnen som kan vara farliga för 
människor, miljö eller bådadera. Ämnena kan vara farliga på 
kort eller lång sikt och i olika mängder. För att underlätta för 

Nätverket är till för dem som representerar kommunerna 
i frågor som rör giftfri vardag. Skövde kommun är medlem 
sedan november 2015. Även kommunala bolag kan delta, 
förutsatt att de är till 100 procent kommunägda och har som 
huvuduppdrag att utföra kommunens uppgifter. Nätverket har 
en webbaserad arbetsplats som kallas Samarbetsrum. Den 
finns på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida 
och är navet i nätverket. Nätverket är inte tillsynsvägledning 
för myndigheter.

konsumenterna finns ett antal listor över dessa ämnen. List-
orna baseras på olika regelverk, exempelvis EU:s kemikalielag
stiftning (REACH) och Arbetsmiljöverkets författningar (AFS). 
Skövde VA:s webbaserade kemikalieregister iChemistry har 
samlat alla dessa listor. I registret kan man med några knapp
tryck se vilka produkter som innehåller ämnen från respektive 
lista. Fem av listorna är prioriterade eftersom de samlar de 
allra farligaste ämnena. 

Utfasning av oönskade ämnen i vatten och 
 avloppsreningsverket
VA-avdelningens kemikalier är inventerade och inlagda i 
kemikaliesystemet iChemistry. Systemet är kopplat till listor 
över ämnen som ska eller bör fasas ut. Syftet är att minimera 
antalet kemikalier med miljö och/eller hälsofarliga ämnen. 
Aktivitetsplanen var att ur systemet ta fram en lista över de 
kemikalier som finns och som innehåller utfasningsämnen, 
undersöka möjliga ersättningskemikalier och genomföra de 
byten som går. VA använder idag vid behov iChemistry i arbetet 
med kemikalier och för att hämta ut säkerhetsdatablad och 
skyddsblad. Av de elva särskilt skadliga produkter som används 
i verksamheten har Skövde VA lyckats ersätta en riktigt farlig 
golvbehandlingsprodukt. Övriga tio produkter har inte varit 
möjliga att ersätta med andra. Hit hör exempelvis ett antal så 
kallade laboratoriereagenser som används för processanalyser 
i Stadskvarns laboratorium. Mängden som används är dock 
mycket liten.  Arbetet med riskbedömning av kemikalier fort
satte under 2017, men på grund av resursbrist i mindre omfatt
ning än önskvärt. Arbetet kommer att ta ny fart i och med att 
en ny miljösamordnare anställts vid årsskiftet 2017/2018. 

Preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (målområdena är kursiverade):

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

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

–  Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egen-
skaper är mycket liten. Uppgifter om hur de viktigaste av dessa 
ämnen bildas och sprids finns tillgängliga, liksom information 

om källor till och utsläpp av ämnena.

–  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  
är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning. 

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

Giftfri miljö  7
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Uppströmsarbete inom VA
Under 2017 gjorde totalt 127 personer från sju olika skolor 
studiebesök på VA-avdelningen. Det var en minskning med hela 
98 procent jämfört med 2016, vilket beror på resursbrist. Vid 
årsskiftet 2017/2018 anställdes en miljösamordnare och studie
besöken kommer därför att bli fler igen under 2018.  

VA upptäckte under året föroreningar (bland annat kad
mium) i vattnet som kom in till reningsverket. När man letade 
efter utsläppskällan uppmärksammades det av media. VA 
informerade via intervjuer om att reningsverket inte kan ta 
emot kadmium i avloppsvattnet. En uppföljning gjordes av det 
utsläpp av målarfärg som under 2016 skedde i spillvattennätet. 
I mars och april 2017 upptäcktes målarfärg på nytt i spillvatten
nätet. VA gick ut på bred front och fick ut informationen i 
Skövdes dagstidningar (SLA och SN) samt i lokalradion. Färgen 
kunde härledas till en fastighet och VA bjöd in till en utbildning 
för att se deras verksamhet. VA skickade även ut informations
broschyrer till alla målerifirmor som hittades och som har 
kontor och verksamheter i Skövde. 

Andel fosfor som utnyttjas som växtnäring  
på produktiv mark
För att få god kvalitet på reningsverkets slam är målet är att 
styra mot ett aktivt uppströmsarbete. Ett annat mål är upp
handling och dialog med entreprenören som omhändertar 
slammet, för att hitta avsättning på produktiv mark. Under 
2017 var 94 procent av det producerade slammet godkänt för 
jordbruksändamål. Sex procent av slammet av hade för hög 
zinkhalt för att få användas för jordbruksändamål. Av det 
godkända slammet har en stor del redan spridits på åkermark. 
Slammet från slutet av 2017 ligger på mellanlagring i väntan på 
nästa spridningssäsong. Totalt kommer alltså cirka 94 procent 
av fosforn i slammet att utnyttjas som växtnäring.

Arbetet med förorenade områden i Skövde
Miljönämnden för Miljösamverkan i Östra Skaraborg (MÖS) 
har under 2017 beslutat om en handlingsplan för fortsatt arbete 
inom området. Handlingsplanen sträcker sig till och med 2020. 
Syftet med planen är att öka åtgärdstakten så att vi kan uppnå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Miljönämndens inriktning på 
tillsynen av förorenade områden består av tre delar:

1. Fokusera på tillsyn av pågående verksamheter på 
 förorenade markområden. 

2. Handlägga exploateringsärenden där förorenade mark
områden för industriella verksamheter ska tas i anspråk 
för bostadsbebyggelse. 

3. Se till att de allvarligast förorenade markområdena 
åtgärdas. De särskilda branscherna kan exempelvis vara 
sågverk och branscher som använt klorerade lösnings
medel (verkstäder och kemtvättar).

Under 2017 har MÖS bland annat valt ut objekt där man ska 
bedriva tillsyn under 2018, höjt den interna kompetensen 
inom området genom utbildningsinsatser och tagit fram en 
kommun ikationsplan för dialog med medlemskommunerna 
under 2018.

7  Giftfri miljö
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9. Avfall och källsortering i Skövderegionen

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av nio 
medlemskommuner med sammanlagt cirka 170 000 
invånare. AÖS ansvarar för den kommunala renhåll
ningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av 
hushållsavfall, samt avfall hos annan verksamhet och 
som är jämförligt med hushållsavfall. 

Avfallstrappan
AÖS arbete kan illustreras med en så kallad avfallstrappa, där 
målet är att komma så högt upp i trappan som möjligt. Trappan 
återfinns i miljöbalken och styr hur avfallet ska tas omhand.

8  Klimatanpassning Avfall och källsortering i Skövderegionen  9
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Den stora utmaningen för svensk avfallshantering är att 
minska avfallsmängderna. Att förebygga uppkomsten av avfall 
är det första steget i avfallshierarkin. Detta steg är prioriterat i 
både den europeiska och den svenska avfallslagstiftningen.

Insamling av avfall 
Via sopbilar och återvinningscentraler har AÖS under 2017 
hanterat totalt 490 kilo avfall per invånare. Det är något mindre 
än förra året. Mängden avfall insamlat via sopbil är 209 kilo per 
invånare, jämfört med rikssnittet på cirka 225 kilo. Totalt sett 
samlades mer avfall in via återvinningscentraler än via sopbil. 
Årets minskning beror på att mindre avfall kommit in på åter
vinningscentralerna. 

Angiven måluppfyllelse bygger på Naturvårdsverkets statistik att varje 
person ger upphov till 74 kilo matavfall per år.

Foto: Roland Svensson/SLA

8. Klimatanpassning

Klimatet förändras och kommer att fortsätta göra det. Samhäl
let behöver därför anpassas både till de klimatförändringar 
som redan skett och till dem som förväntas i framtiden. Hur 
snabbt förändringarna kommer att ske är dock ovisst eftersom 
de påverkas av hur det globala arbetet med utsläppsminsk
ningar fortlöper.

För att lyckas med ett systematiskt och förebyggande arbete 
med klimatanpassning är det viktigt med kommunalpolitisk 
förankring och övergripande samordning. Kommunen har 
under 2017 anställt en klimatanpassningsstrateg. I och med 
det har vi tagit ett stort steg framåt för att bygga ett robust och 
attraktivt samhälle. Den tillförda kompetensen kommer att 
ge organisationen större medvetenhet kring vilka beslut som 
behöver fattas med hänsyn till klimatförändringarna.

Klimatförändringarnas effekter spänner över alla kommu
nens sektorer och verksamheter. Vi behöver samverka över
gripande för att i ett tidigt skede kunna planera effektivt och ha 
beredskap. Därför har en sektorsövergripande klimatanpass
ningsgrupp bildats. Inriktningen är att höja gruppens kompe
tens och att medlemmarna sedan ska föra kunskapen vidare 

ut i verksamheten. Gruppen ska även fungera som styrgrupp/
arbetsgrupp när en klimatanpassningsplan tas fram. 

För att skapa förståelse för den komplexitet och påverkan 
som klimatförändringarna kommer att innebära för kommu
nen är det viktigt att höja kompetensen. Under hösten har inle
dande föreläsningar genomförts för sektor och enhetschefer. 
De har lett till större förståelse för att klimatanpassningsfrågan 
är en del i samhällsplaneringsprocessen.

För att kunna fatta säkrare beslut och bli medvetna om 
klimatförändringens samhällseffekter är det viktigt att vi har 
planeringsunderlag som visar på effekterna. Kommunen har 
därför tagit fram en lågpunkts och rinnvägskartering samt 
beställt en värmekartläggning. Vi har också, via ett konsult
företag, tagit fram en skyfallskartering över Skövde tätort. 
Dessa underlag kommer att stärka samhällsplaneringen och 
underlätta för handläggare att fatta riktiga beslut.

Skövde kommun är med i ett nationellt projekt, Visual Water, 
där en digital plattform för hur man hanterar dagvattenproble
matiken i urban miljö ska tas fram. Projektet leds av Linköpings 
universitet och SMHI, och beräknas vara klart under 2018.

Foto: Roland Svensson/SLA
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Andelen insamlat matavfall ligger nu på 37 procent. Andelen 
har ökat varje år sedan man införde insamlingen, trots att fler 
kommuner tillkommit till kommunalförbundet. Det är fort
farande en bra bit kvar till att nå det nationella etappmålet på 
50 procent 2018.

Alla kommunala bostadsbolag har fått erbjudande om att 
börja med sortering av matavfall i sina fastigheter. I Skövde sor
terar 4 951 lägenhetshushåll sitt matavfall, vilket är en ökning 
från förra året. 6 158 villahushåll har sedan starten i Skövde 
erbjudits att sortera sitt matavfall. 52 procent av sopbilarna 
drivs av biogas och 35 procent av biodiesel (HVO).

Under året har AÖS kallat samtliga privata fastighetsägare till 
informationsmöten om matavfallsinsamling. Cirka 65 procent 
av de inbjudna har deltagit. Sortering av matavfall vid flerbo
stadshus har särskilda utmaningar vad gäller sorteringskvalitet. 
Av kretsloppskäl är det viktigt att matavfallet sorteras noggrant. 
När många hushåll i ett flerbostadshus lämnar matavfallet i en 
gemensam avfallsbehållare, uppstår tyvärr ibland felsorteringar 
som gör det olämpligt att använda avfallet i kretsloppet. 

Individuell sorteringsmätning vid flerbostadshus 
Blå skåpet
Matavfall är som sagt känsligt för felsortering eftersom rest
produkten ska återföras till kretsloppet i form av jordförbätt
ringsmedel. Sortering av matavfall i behållare som delas av 
flera är särskilt problematisk eftersom det är svårt att hänföra 
sorteringskvaliteten till ett specifikt hushåll. Jämfört med fler
bostadshus uppvisar villahushållen generellt en bättre sorte
ringskvalitet. Ansvaret för sorteringen är helt enkelt tydligare 
och personligare än vid flerbostadshusen. Tillsammans med 
Högskolan i Skövde har AÖS utvecklat en modell för individuell 
sorteringsmätning vid flerbostadshus. 

”Scanna både när du handlar mat och när du lämnar matav
fall”. Så låter det enkla budskapet kring individuell sorterings
mätning. Det fungerar ungefär på samma sätt som när man 
självscannar sina matvaror i butiken. Enda skillnaden är att det 
räcker med en scanning för att lämna din påse med matavfall. 
På samma sätt som i butiken görs sedan slumpmässiga kontrol
ler för att sorteringen ska fungera som det är tänkt.

I december startades ett försöksprojekt i samarbete med ett 
kommunalt bostadsbolag för att se om individuell sorterings
mätning kan ge bättre sorteringskvalitet. Projektet ska utvärde
ras efter ungefär ett halvår.

Automatiserade sopbilar 
AÖS har deltagit i ett projekt för att undersöka möjliga framtida 
halv och/eller helautomatiska fordonslösningar inom avfalls 

och återvinningsområdet. Projektet genomförs i samarbete 
med Volvo, Geesinknorba (tillverkare av renhållningsfordon) 
och Högskolan i Skövde. I takt med att städerna växer blir av
fallshanteringen alltmer komplex. Därför finns det anledning 
att se om det går att automatisera delar av sophämtningen. En 
automatisering skulle kunna ge flera fördelar, framför allt när 
det gäller arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet. AÖS bidrag till 
ovanstående projekt bestod bland annat av frekvensanalyser 
av fordonsanvändningen. Analyserna gjordes delvis med hjälp 
av kroppskameror på chaufförerna. Slutsatsen från projektet 
är att det bör finnas goda förutsättningar för automatisering 
av bland annat backningsrörelser, framkörning, lasttömning 
och kärlfångst.

Grönt kort i Värsås
I slutet av 2017 startades Grönt kort på AÖS fjärde återvinnings
central, i Värsås utanför Skövde. Sedan starten har cirka 200 
personer i Värsås anmält intresse för grönt kortutbildning. I 
Timmersdala är sedan tidigare 1 086 personer registrerade för 
grönt kort. Grönt kort ger, efter en kortare utbildning, tillgång 
till återvinningscentralen alla dagar i veckan, från 7.00 till 21.00. 
Totalt är 3 400 personer anslutna till Grönt kort inom AÖS.

Källsortering i kommunorganisationen
Kommunorganisationen sorterar matavfall på alla förskolor 
där det är möjligt – cirka 18 förskolor. Man diskuterar också 
underjordsbehållare för förskolor där utrymmena är för små 
för det antal kärl som krävs för matavfallssortering. Fastighets
avdelningen inom sektor service arbetar med en revidering 
av fastighetsstandarden. Den ska innehålla en hel bilaga som 
beskriver sorteringsomfattning, avfallsutrymmets storlek och 
diverse arbetsmiljöfrågor. Miljösamverkan i Östra Skaraborg 
har höjt kraven på skolkökens källsortering. Framöver behö
ver källsorteringen också förbättras i allmänna utrymmen i 
skolorna. 

Deponering 
Mängden avfall till deponi inom AÖS område var under 2017 
1,4 kilo per invånare. Det är avsevärt mindre än förra årets 5,5 
kilo. Minskningen beror på att sorteringsgraden av möjligt 
material har ökat istället för att materialet hamnar på deponi. 
Arbetsmetoden leder via samarbete till att avfall omhändertas 
på ett miljöriktigare sätt.

Visste du att…

•  … sammanlagt 47 775 besök på återvinningscentraler 
gjordes med grönt kort under 2017?

9  Avfall och källsortering i Skövderegionen



MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2017     3736    MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2017

10. Resurshushållning

Upphandling
Upphandlingsenheten är kommunstyrelsens verkställande 
organ för kommunens upphandlingsverksamhet.
Kommunens upphandling regleras av:

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

• Policy för upphandling (2017)

• Riktlinjer för inköp (2012)

Den 1 januari 2013 infördes en ny inköpsorganisation i Skövde 
kommun. Behöriga beställare och direktupphandlare har ut
bildats sedan 2014. Totalt har cirka 510 personer inom samtliga 
sektorer gått en av utbildningarna eller båda. De har bland 
 annat utbildats i grunderna för upphandling, där miljökrav 
varit en del.

Det är i upphandlingsskedet som krav på miljöprestanda 
ställs på varor, tjänster och entreprenader som ska köpas in.
När kraven fastställs ska ett stort antal policyer, planer och 
riktlinjer följas – bland annat dessa:

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Från 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk för offentlig upp
handling. I det nya regelverket har utrymmet för att ställa krav 
på miljöhänsyn blivit tydligare. Det ger bland annat möjlighet 
att använda särskild märkning som bevis på miljöprestanda, 
tydligare riktlinjer för krav på miljöledningssystem och klar
göranden kring hur livscykelkostnader inklusive kostnad för 
externa miljöeffekter får användas när anbuden utvärderas. 

Policy för upphandling
En ny policy för upphandling beslutades av kommunfullmäk
tige under 2017. Avsnitt fem, som gäller hållbar utveckling, är 
formulerad på följande sätt: ”All upphandling ska vara inriktad 
på att de upphandlade varorna och tjänsterna ska bidra till 
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I 
upphandlingar av livsmedel ska miljökrav, djurskyddskrav, 
krav rörande antibiotikaanvändning och smittskydd ställas i 
enlighet med upphandlingsmyndighetens kriteriedokument.”

Riktlinjer för inköp 2013
Den 1 januari 2013 infördes en ny inköpsorganisation i Skövde 
kommun. Sedan 2014 har behöriga beställare eller direktupp
handlare utbildats kontinuerligt. Under 2017 gick cirka 100 
personer från samtliga sektorer en av – eller båda – utbild
ningarna. Deltagarna utbildades bland annat i grunderna för 
upphandling där miljökrav varit en del.

Indirekt påverkan på miljön
Upphandlingsenheten har stor indirekt effekt på de kommuna
la verksamheternas miljöpåverkan. Det är i upphandlingsske
det som krav på miljöprestanda fastställs för de varor, tjänster 
och entreprenader som ska köpas in. 

När krav fastställs ska ett stort antal policyer, planer och 
riktlinjer följas. Bland annat dessa:

• Energi- och klimatplan (2012)

• Resepolicy (2012)

• Riktlinjer för fordon och resor (2012)

• Måltidspolicy (2016)

Upphandlingsenheten är beredd att höja sin ambition kring 
miljökrav i upphandlingarna. Enheten kan dock inte agera 
självständigt, eftersom kraven kan komma att innebära ökade 
kostnader eller på andra sätt påverka verksamheterna.

Miljökrav i upphandlingar
Under 2017 har upphandlingsenheten slutfört 85 upphandling
ar avseende Skövde kommun. Miljökrav har ställts när det har 
varit möjligt. I de fall där Upphandlingsmyndigheten har haft 
miljökriterier framtagna för området har dessa krav använts 
helt eller delvis i upphandlingarna. I fall där Upphandlings
myndigheten ännu inte tagit fram några kriterier har målet 
varit att formulera och ställa egna miljökrav.

Upphandlingar där krav har ställts på miljöarbete
Krav har ställts på strukturerat miljöarbete när det har varit möj
ligt. Leverantören ska i de fallen ha ett miljöledningssystem för 
styrning och kontroll av sin verksamhet. Kravet uppfylls genom 
arbete enligt certifierad ISO-standard, annat likvärdigt system 
eller eget miljöledningssystem som säkerställer uppdraget.

I följande upphandlingar har krav ställts på strukturerat 
miljöarbete:

• Bevakningstjänster och larmmottagning

• Bränslepellets

• Digital nyckelhantering för hemvården

• Förpackningsinsamling

• Kuvert och visitkort med tryck

• Laboratorietjänster

• Maskindiskmedel, doseringsutrustning med mera

• Reparation och underhåll av brandredskap

Upphandlingar där andra miljökrav har ställts

Maskindiskmedel, doseringsutrustning med mera
Miljökrav på maskindiskmedel har ställts i enlighet med Upp
handlingsmyndighetens baskrav på kemisktekniska produkter. 
Kraven gäller tensiders nedbrytbarhet, ämnens bioackumu
lerbarhet och hälsofara, produktens miljöfara, begränsning av 
biocider med mera.

Terrängtransport med mindre beståndsgående skotare
Här har krav ställts på att leverantören ska följa reglerna 
för certifiering enligt FSC hos Grönt Paraply. Krav har också 
ställts på att diesel av miljöklass 1 eller annat miljöbränsle 
ska användas. Motorsågar och liknande redskap ska drivas av 
akrylatbränsle eller annat miljöbränsle. Där så är lämpligt ska 
vegetabilisk kedjesmörjolja användas.

Kuvert och visitkort med tryck
Krav har ställts på Svanenmärkning eller annan motsvarande 
miljömärkning. Pappersprodukterna ska vara tillverkade av 
oblekt massa eller av TCF- eller ECF-blekt massa.

Bevakningstjänster och larmmottagning
Här har krav ställts på att leverantörens fordon som lägst ska 
uppfylla kraven för Euro 5 – vid nyanskaffning under avtalsti
den som lägst Euro 6.

Arbetskläder
Vid utvärderingen premierades leverantörer som erbjöd OEKO-
TEX-certifierade plagg.  En OEKO-TEX-certifiering innebär att 
produkten uppfyller höga humanekologiska krav, det vill säga 
inte innehåller kemikalier i hälsoskadliga halter. När det gäller 
arbetskläder för inomhusverksamhet har kravet resulterat 
i att cirka 90 procent av de avtalade kläderna är OEKO-TEX- 
certifierade. Cirka en tredjedel av de avtalade arbetskläderna 
för utomhusverksamhet är OEKO-TEX-certifierade.

10  Resurshushållning Resurshushållning  10
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8  Resurshållning

Grus Skövde kommun
Vid leveransköp har krav ställts på att levererande fordon 
ska köras på diesel av minst miljöklass 1 eller motsvarande 
miljövänligt alternativ. Fordonen ska också vara utrustade med 
motorer av minst Euro 4 eller högre miljöklass.

Harpning av jord
Vid leveransköp har krav ställts på att levererande fordon ska 
köras på diesel av minst miljöklass 1 eller motsvarande miljö
vänligt alternativ. Fordonens motorer ska vara av minst Euro 4 
eller högre miljöklass.

Förpackningsinsamling
Krav har ställts på att de fordon som används vid transportupp
draget som lägst ska uppfylla kraven för Euro 5 – vid nyan
skaffning under avtalstiden som lägst Euro 6. Vid utvärdering 
premierades de leverantörer som använder miljöbränsle.

I de fall inga eller endast enstaka miljökrav ställts finns flera 
 orsaker, framför allt dessa:

• Flera upphandlingar är tjänsteupphandlingar.

• En del beställare är inte insatta i miljökrav och prioriterar 
därför inte detta.

• Upphandlingsenheten saknar kompetens för att ställa miljö
krav inom områden som inte finns framtagna av Upphand
lingsmyndigheten.

• Resurser saknas för att följa upp att ställda miljökrav efter
levs. Det är i princip inte tillåtet att ställa krav som inte kom
mer att följas upp. 

Resurshållning  10

Upphandlingsmyndigheten publicerar allt fler miljökriterier 
och utökar antalet områden där miljökriterier kan tilläm
pas. Kommunen tillämpar i stor utsträckning råden från 
Upphandlingsmyndigheten. Man kan därför förvänta sig att 
antalet upphandlingar där miljökrav ställs kommer att öka. 

Personbilar och lätta transportbilar
Skövde har tillsammans med 13 andra kommuner upphandlat 
ett nytt fyraårigt ramavtal för personbilar och lätta transportbi
lar. Stor vikt har lagts vid att det senaste och ur miljösynpunkt 
bästa alternativet ska kunna väljas vid fordonsbeställningar. 
Antalet bilkategorier har därför utökats.

Följande kategorier har lagts till:

• HVO – bilen ska vara godkänd för att drivas med bränslet 
HVO till 100 procent.

• Gas lång räckvidd – bilen ska med gasdrift ha en räckvidd på 
minst 30 mil.

• El lång räckvidd – bilen ska med eldrift ha en räckvidd på 
minst 20 mil.

Avtal har tecknats med nio leverantörer. För att hela tiden ha 
tillgång till det senaste på marknaden görs en förnyad konkur
rensutsättning en gång per år. Samtliga avtalade leverantörer har 
då chans att på nytt konkurrera med det bästa de kan erbjuda.

Anläggningsbil med tipp och kran
När en begagnad anläggningsbil köptes in till sektor service 
arbetsavdelning var kravet att fordonet skulle drivas med motor 
Euro 6 eller bättre, och att den skulle vara godkänd för att köras 
på 100 procent HVObränsle. Kravet ställdes för att ligga i fram
kant gällande transporter i egen regi även på den tunga sidan.
Isbanemaskin bandybanan Billingehus

Vid upphandlingen av ny ismaskin till bandybanan på Bil
lingehus ställdes kravet att maskinen skulle ha batteridrift. I 
samband med köpet byter verksamheten in den gamla diesel
drivna maskinen.

Pickupbilar SSE
För att ge tillgång till bra miljöval gällande arbetsfordon komp
letterades Västra Götalandsregionens avtal för personbilar och 
lätta transportbilar med en separat upphandling för pick uper. 
Där ställdes krav på att fordonen skulle vara godkända för att 
drivas med bränslet HVO till 100 procent. 

Sugande sopmaskin
Vid upphandlingen av en sugande sopmaskin var ett av kraven 
att maskinens motor skulle uppfylla EU-direktiven för arbets
fordon minst steg 3A. Maskinen skulle också vara godkänd för 
drift på 100 procent HVO.

Beställning från ramavtal
Om en upphandling har ställt krav på att man under ramavtals
perioden ska kunna välja produkter med viss miljöprestanda, 
ansvarar kommunens beställare för att möjligheten används.  
I e-handelssystemet Raindance kan man filtrera på  miljömärkta 
produkter. Det är ett sätt att förenkla beställarnas val. Från 
följande ehandelsleverantörer kan man genom Raindance 
filtrera och beställa miljömärkta produkter: 

Livsmedel
• Skövde Grönsakshus AB 

• Menigo Foodservice AB 

• Skånemejerier Storhushåll AB

Sjukvårdsmaterial

• OneMed Sverige AB

• Kontors och skrivmaterial

• Lyreco Sverige AB

Lek och skapandematerial

• Staples Sweden AB

• Lekolar AB

• ABA Skol AB

Förbrukningsartiklar restaurang och servering

• Procurator AB

Förbrukningsartiklar papper och plast

• Staples Sweden AB

Städkemikalier

• PL:s Produkter AB

Inköp av livsmedel 2017
Under 2017 köpte kommunen livsmedel för totalt 40 579 599 
kronor från ramavtalsleverantörerna. 19,5 procent av livsmedlen 
var ekologiska (7 847 064 kronor), vilket är lägre än tidigare. Det 
beror på att servicenämnden har beslutat att inom befintlig bud
get nå 20 procent ekologiskt. Köken har uppmanats att i enlighet 
med Skövde kommuns måltidspolicy köpa mer svenskt och dra 
ned på de ekologiska inköpen. Kommunens livsmedelscontrol
ler har under året fortsatt att följa upp aktuella avtal och höja 
avtalstroheten. Måltidsavdelningen har en avtalstrohet på 94,6 
procent – oförändrat sedan 2016. Den förbättrade avtalstroheten 
frigör medel för att istället handla mer svenska livsmedel. 
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11. Miljösamverkan i Östra Skaraborg

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn, kontroll 
och prövning inom miljö och hälsoskyddsområdet samt för 
livsmedelskontroll i Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde och 
Tibro kommuner.

Nämndens huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att lagar 
och regler följs. Dessutom vill nämnden inspirera och driva på 
arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljönämnden ansvarar för:

• Tillsyn/kontroll och prövning enligt bland annat miljöbalken 
och livsmedelslagen. Tillsyn/kontroll innebär till exempel att 
miljönämnden kontrollerar att fabriker följer miljölagstift
ningen och att livsmedelsföretag sköts på ett sådant sätt att 
människor inte riskerar att bli sjuka av livsmedel. Prövning 
innebär bland annat att miljönämnden beviljar tillstånd för 
enskilda avlopp. 

• Att följa utvecklingen inom miljö- och hälsoskyddsområdet i 
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

• Att lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som 
omfattas av nämndens ansvarsområde.

Radon flerbostadshus
MÖS har fortsatt att arbeta för att hyreshus och bostadsrätter 
ska klara det riktvärde som finns för radon. I dagsläget klarar 
83 procent av flerbostadshusen i Skövde kommun riktvärdet. 

Informationsinsats för radon i villor
Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 
200 Becquerel per kubikmeter luft. Om halten överstiger rikt
värdet betraktas det som en olägenhet för människors hälsa. 
Ett av Sveriges miljömål är att radonhalten i bostäder ska vara 
lägre än 200 Bq/m3 senast 2020. 

För att stimulera småhus och villaägare att mäta sin radon
halt har Miljönämnden östra Skaraborg initierat en kampanj 
för radonmätningar. Ett utskick har gjorts till samtliga hus  -
ägare i medlemskommunerna, där de mellan 1 oktober och  
28 februari erbjuds köpa radonmätningar till kampanjpris.

Område Skövde

Hälsoskydd 128

Avlopp 336

Livsmedel 596

Miljöskydd 483

Totalt 1 543

Nya lokala avtal under året
Den 1 oktober tecknades avtal med sex lokala producenter: 
Franzéns champinjoner, Västgötahonung, Gäsene mejeri, 
Olivia kallpressad rapsolja, Mor Brittas samt Kalvdans i 
Kulling. Det skrevs också nytt avtal med Skånemejerier på 
mejeriområdet– där Upphandlingsmyndighetens baskrav på 
djurskydd ställts – samt nytt avtal med Grönsakshuset kring 
färskt frukt och grönt. I det sistnämnda avtalet ingår att de 
hämtar, levererar och administrerar de lokala producenternas 
artiklar. Samtidigt blev Menigo ny huvudgrossist, med kraven 
för animalier satta enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav. 
Några produkter är dessutom helt konverterade till ekologiskt. 
Kostnaden för animaliska livsmedel ökade i takt med att högre 
krav ställts på djurskyddet. 

Figur 17. Andel svenskt kött och chark.

10  Resurshushållning
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Svenskt kött
Tillsammans med sju andra kommuner slöt Skövde kommun 
i oktober 2017 nytt avtal med Menigo kring kolonialt, djupfryst 
och färskvaror. Djurskyddskrav enligt Upphandlingsmyndig
heten ställdes, vilket resulterade i nästan 100 procent svenskt 
kött på avtalet. Avtalet ska dessutom kompletteras med svenska 
alternativ på de poster där sådana finns att tillgå. Detta tillsam
mans med avtalet för färskt kött medför att kommunens totala 
inköp av animalier till stor del består av svenskt kött.  

Under 2016 ökade inköpen av färskt svenskt kött till 91,6 
procent. Under 2017 har andelen svenskt kött ökat ytterligare 
och landar på 94,4 procent. Kostnaderna har höjts i och med att 
andelen svenska köttråvaror har ökat.

Antal genomförda kontroll och tillsynsinsatser
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Informationsinsats för vedeldning
Miljönämnden östra Skaraborg har under 2017 deltagit i Natur
vårdsverkets nationella kampanj Tänd från toppen. Kampanjen 
innehåller vedeldningsråd riktade till hushåll. Råden har tagits 
fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten, och landets 
kommuner har erbjudits att sprida råden. Hur man eldar spelar 
roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Där
för vill MÖS nå ut med råd som minimerar utsläppen, till dem 
som eldar med ved i våra medlemskommuner. Råden utgår 
ifrån de senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och 
kamintillverkare och kommuniceras via en enkel broschyr.

Klämmabäckens övergödningsproblematik
I Klämmabäckens avrinningsområde har MÖS börjat kart
lägga kunskaperna kring näringsläckage samt vilka åtgärder 
som genomförts för att minska fosforläckage i området. Ån 
Klämmabäcken är drabbad av övergödning, främst i form av 
höga halter av kväve och fosfor. Klämmabäcken mynnar ut i 
sjön Östen, som är en av Sveriges mest värdefulla fågelsjöar. 
Både växtodlingsgårdar och djurhållande gårdar har ingått i 
tillsynsobjekten, samt även några mindre hästgårdar. Mindre 
hästgårdar spelar en alltmer framträdande roll när det gäller 
näringsläckage till mark och vattendrag. 

Inspektioner av små avlopp i området kring 
Klämmabäcken
Precis som i lantbrukstillsynen har MÖS arbetat i området 
kring Klämmabäcken. Under fjolåret skickades en preliminär 
bedömning ut till 561 fastigheter. Under sommaren 2017 har 
fältbesök genomförts, och 115 avloppsanläggningar i området 
har inspekterats. De övriga cirka 450 adresserna har antingen 
ansökt om att förbättra sina dåliga avlopp eller visat att deras 
anläggningar är godtagbara. Majoriteten av de inspekterade 
avloppen behöver förbättras. Fastighetsägarna har fått sex 
månader på sig att föreslå hur de ska göra för att nå upp till 
regelverkets krav. 

Avfallstillsyn av livsmedelsanläggningar
Tillsyn av förpackningssortering har utförts i samband med 
livsmedelskontroll hos livsmedelsanläggningar. Syftet har varit 
att undersöka hur väl verksamheterna sorterar sina förpack
ningar. Vid besöken har vi motiverat verksamheterna att 
ytterligare förbättra sin sortering genom att fortsätta de samtal 
om förpackningssortering som vi haft tidigare. Totalt har 292 
kontroller genomförts i Skövde kommun under året. Resultatet 
visar att många sorterar rätt – 60 procent av de kontrollerade 
livsmedelsanläggningarna fick godkänt. 
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Broschyr för att främja radonmätningar i villor.
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