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Miljöbokslut för Hammarö kommun
Detta är Hammarö kommuns sjätte miljöbokslut. Miljöbokslutet är uppbyggt utifrån de
nationella miljömålen. En del av mål sammanfaller med lokala miljömål. Miljöbokslutet ska
årligen redovisa hur Hammarö arbetar för att uppfylla nationella och lokala mål. För de flesta
mål finns ett antal nyckeltal som följs från år till år och ska visa den mer långsiktiga trenden.
Dessa nyckeltal rör både den kommunala verksamheten, och hela Hammarö kommuns
geografiska yta. I en del av nyckeltalen är industrins utsläpp inte medräknade, detta då den
industri som finns på Hammarö är energikrävande, vilket gör att övriga verksamheters
påverkan inte skulle synas i nyckeltalet. Under 2014 beviljades Hammarö kommun
medlemskap i Sveriges ekokommuner. I medlemskapet ingår att redovisa ”Gröna nyckeltal”.
De nyckeltalen redovisas sist i detta miljöbokslut för år 2013. En del av nyckeltalen är inte
uppdaterade för 2013, vilket främst beror på att den centrala statistiken ännu inte är
sammanställd. Den mer långsiktiga trenden för nyckeltalet går dock ändå att utläsa ur
statistiken.
I årets miljöbokslut återfinns också en uppföljning av miljö- och fairtrademål som Hammarö
kommun har inom miljöområdet. Uppföljning av de lokala miljömålen återfinns i
kommentarerna för varje nyckeltal. Uppföljning av fairtrademålen återfinns under en egen
rubrik.

Foto försättsblad: Hammarö kommun
Illustrationer: Tobias Flygar
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Viktiga händelser för att uppnå hållbarhet
Under 2012


Andelen ekologiskt ökar i kosten som kommunen serverar.



Kommunen beslutade om att årligen släcka gatubelysningen under Earth Hour och
släckte den för första gången.



Flera skolor deltog i Earth Hour. Bland annat upprepade Hallersrud sin elfria skoldag.
Flera förskolor visade även att de klarar sig utan el i en timme.



Luftmätning i centrum av halten kvävedioxider i luft.



Många barn och vuxna deltog traditionsenligt på skräpplockardagarna 2012 för att
visa att vi vill hålla Hammarö rent.



Under hösten gick lärare på Lillängskolan ”Energiutmaningens lärarhandledning för
energi, teknik och hållbar utveckling.



Förskolebarnen på Hattstugan fick besök av Städmaja och barnen på Mörtvägens
förskola fick besök av Mofflorna som hjälpte dem att städa sin gård.



Hammarlundens skola F-6 ordnade traditionsenligt sin regnskogsbasar. Under de 22 år
som regnskogsbasaren har ordnats har över 1900 fotbollsplaner regnskog i Costa Rica
och närliggande länder kunnat köpas in genom organisationen Barnens regnskog.



Vägbelysning med kvicksilverarmatur byts till LED-armaturer löpande under flera år.



Tilläggsisolering, fasad i samband med renovering/tillbyggnad och även på
vindsutrymmen i några byggnader.



Fastighetsinventering med fokus på energioptimering/energieffektivisering, samt
optimering/injustering av uppvärmningssystemen i några byggnader.



Uppföljning av energianvändning i många byggnader, som indirekt genererat
effektivare energianvändning.



Sanering av Akzo Nobels fabriksområde pågår under överinseende av Länsstyrelsen.
Rivning av icke kontaminerade industribyggnader.



Stora Enso genomförde rivningen av flera äldre sodapannor, CMC-anläggning.



Hammarö bostäder har gjort installation av förbättrad styrutrustning på värme-och
ventilationssystem med fjärrstyrning och digital övervakning. Byte till
lågenergilampor och rörelsestyrd belysning i trapphus och tvättstugor, byte till
lågenergilampor i utvändig belysning

Under 2013


Andelen ekologiskt ökar i kosten som kommunen serverar.



Kostenhetens och bildningsförvaltningens matsvinnprojekt för minskad miljöpåverkan
har minskat matsvinnet med ytterligare 403 kg under 2013.



Två nya cykelpumpar på offentliga platser invigdes.



Kommunen arrangerade cykelmässa i Skoghall i samarbete med Karlstad kommun
under europeiska trafikantveckan.



Kommunen släckte gatubelysningen under Earth Hour.
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Flera skolor deltog i Earth Hour. Bland annat upprepade Hallersrud sin elfria skoldag.
Flera förskolor visade även att de klarar sig utan el i en timme.



Eleverna på Lillängsskolan deltar i projektet Energiutmaningen och hade utställning
under våren, som fungerar som ett entreprenöriellt hjälpmedel för att nå
kursplanemålen. I detta projekt får de experimentera extra mycket med energi, teknik
och hållbar utveckling.



Resvaneundersökning och testresenärsprojekt bland samtliga tillsvidareanställda inom
kollektivttrafikprojektet Dubbelkoll (2xKoll)



På skräpplockardagarna 2013 var det återigen rekordmånga som deltog. Totalt deltog
3272 varav 2237 barn och 1035 vuxna.



Optimering av värmesystem vid några byggnader och konvertering till vattenburen
uppvärmning.



Brukarsamverkan genom information och dialog med brukarna av kommunens
byggnader.



Luftmätning i centrum av halten bensen i luft.



Aktivitet för energieffektivisering i kommunhuset, där personalen skulle minska sin
elanvändning.



Sanering av Akzo Nobels fabriksområde pågår under överinseende av Länsstyrelsen.
Rivningen av kontaminerade industribyggnaderna påbörjades under 2013.



Stora Enso påbörjade rivning av äldre renseri, sållhus mm.



Hammaröbostäder har installerat prognosstyrning av värme på ett antal områden och
individuell mätning av el på några områden.

Etisk konsumtion och rättvis handel
Hammarö kommun är en diplomerad Fairtrade City kommun och samordnare en
fairtradestyrgrupp. Gruppen har representanter från kommunen, handel, Svenska kyrkan,
privatpersoner, PRO, som planerar och genomför minst 4 st fairtrade-aktiviteter varje år.
Kommunen har som mål att inköpsvärdet av fairtrade-produkter i kommunens verksamheter
ska öka årligen. Inköpsvärdet har ökat från 100 000 kr år 2009 till 480 000 kr år 2013. Störst
andel av inköpsvärdet står kaffe och bananer för.

Begränsad klimatpåverkan
Hammarö kommun har i klimat- och energiplanen satt upp egna lokala mål för att
minska utsläppen av koldioxid. De målen sammanfaller med nationella
miljömålen, Begränsad klimatpåverkan.
Nyckeltal och uppföljning lokala mål
De nyckeltal som är för Begränsad klimatpåverkan är gemensamma med områdena Frisk luft
och Bara naturlig försurning. Redovisning av nyckeltalen återfinns därför fördelade på de tre
nationella målområden. I kommentarerna till nyckeltalen redovisas måluppfyllelse av
Hammarö kommuns lokala mål.
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Koldioxidutsläpp från Hammarö

Källa: RUS länsrapport 2013; län, kommun, emissioner av växhusgaser totalt.

Kommentar: Nyckeltalet visar de totala koldioxidutsläppen från alla sektorer på Hammarö.
Målsättningen för koldioxidutsläppen i klimat- och energiplanen var att år 2012 ska de totala
utsläppen av koldioxid ha minskat med 8 % mot 1990. Till år 2011 minskade utsläppen med
28 % jämfört med 1990.

Källa: RUS länsrapport 2013; län, kommun, emissioner av växhusgaser totalt.

Kommentar: Nyckeltalet visar de totala koldioxidutsläppen från transporter på Hammarö.
Målsättningen för koldioxidutsläppen från transportsektorn är att år 2012 ska utsläppen vara
på samma nivå som 1990. År 2011 bryts trenden för transportsektorn och utsläppen minskar
på Hammarö. Utsläppen har år 2011 minskat med 3 % jämfört med 1990.
Källa: SCB.
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Energitillförseln av flytande fossila bränslen till Hammarö

Källa: SCB och Stora Enso Skoghall Mill.

Kommentar: Nyckeltalet visar total energitillförsel av flytande (olja, diesel, bensin, gasol)
icke förnybar energi. Från år 2010 är värdena från SCB osäkra. Det antas att SCB:s statistik
inte redovisar fossilbränsletillförsen som går till Stora Enso Skoghalls bruk, vilket orsakar att
värdena avviker orimligt mycket från verklig tillförsel och därför inte går att jämföra med
tidigare år. För år 2007 och framåt är SCB:s statistik därför kompletterad med uppgifter från
Stora Enso bruks energirapport över oljeanvändning. Dessutom har SCB inför rapporteringen
av 2009 års siffror ändrat sätt som statistiken presenteras på, varför de nya siffrorna inte är helt
jämförbara med tidigare års siffror.
Målsättningen i klimat- och energiplanen är att energitillförseln i form av fossilt bränsle till
Hammarö kommun som geografisk enhet ska minska med 42 % till år 2020 jämfört med år
1990 till förmån för biobränslen. Jämfört med 1990 har mängden fossilt bränsle minskat med
cirka 36 % till och med år 2012.
Om målet begränsad klimatpåverkan
Sedan starten av industrialiseringen har en ökning av halten koldioxid och andra
klimatpåverkande gaser skett i atmosfären. Sveriges nationella mål för begränsad
klimatpåverkan säger att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att det globala målet kan uppnås.
För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s medlemsstater enats om
målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst 2 grader jämfört med
förindustriell temperaturnivå.

Frisk luft
Det är de lokala utsläppen som har störst påverkan på människors hälsa, och som
även kommunen har lättast att påverka. Hammarö kommuns lokala mål
sammanfaller med nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft. Lokala åtgärder för frisk luft kan
vara alltifrån lokala föreskrifter för vedeldning till åtgärder inom vägnätet.
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Nyckeltal och uppföljning lokala mål
Fyra av nyckeltalen som är gemensamma med områdena Begränsad klimatpåverkan och Bara
naturlig försurning redovisas här, de övriga gemensamma nyckeltalen under de andra två
miljömålen. I kommentarerna till nyckeltalen redovisas måluppfyllelse av Hammarö
kommuns lokala mål.
Energianvändningen i Hammarö kommun

Källa: SCB

Kommentar: Nyckeltalet visar den totala energianvändningen exklusive industri och
transporter på Hammarö kommun som geografisk enhet.
I Klimat- och energiplanen anges att totala energiförbrukningen i Hammarö kommun som
geografisk enhet, exklusive industrin och transportsektorn, ska minska med 10 % till år 2012
jämfört med år 1990. Målet uppnåddes inte då energianvändningen minskat med 4 % jämfört
med år 1990. Orsaken till att målet inte uppnåtts är troligen att befolkningen ökat med 12 %
och att det därför har byggts nya kommunala lokaler och bostäder, handel, samt privata
bostäder.
Andel kommunala miljöbilar

Källa: Kommunstyrelsens förvaltning och Miljöfordon Syd.

Kommentar: Nyckeltalet visar andelen miljöbilar i kommunkoncernen. Den definition av
miljöbil1 som används är från 2007 och 2013. I Klimat- och energiplanen för Hammarö
1

Som miljöfordon 2013 räknas alla fordon som är märkta som sådant i Transportstyrelsens register. Som
miljöfordon 2007 räknas varje fordon som uppfyller den nationella definitionen om skattebefrielse för miljöbilar
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kommun anges att 90 % av kommunens egna bilar ska vara miljöbilar till 2012. En ökning av
antalet miljöbilar har skett under början av mätperioden. Under de senaste två åren har andelen
minskat till 26 % och därför uppnås inte målet. Trolig orsak till minskningen är att totala
antalet fordon har ökat i kommunens verksamheter i kombination med att de nyinköpta bilarna
2013 inte räknas som miljöbil enligt 2013 års miljöbilsdefinition.
Antal och andel miljöbilar på Hammarö

Källa: RUS

Kommentar: Nyckeltalet visar antal personbilar som har skattebefrielse i 5 år för miljöbil och
övriga bilar samt totalt antal bilar per år på Hammarö kommun som geografisk enhet. Andelen
miljöbilar ökar från 2,5 % år 2008 till knappt 14 procent år 2012 samtidigt som totala antalet
personbilar på Hammarö planar ut.
Luftkvalitetsmätningar av kvävedioxid och bensen på Hammarö
Under 2012 har Hammarö kommun uppmätt ett årsmedelvärde på 7,7 mikrogram per
kubikmeter luft, vilket kan jämföras med miljökvalitetsnormens nivå. I utomhusluft får inte
kväveoxider förekomma med mer än i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter under ett
kalenderår (årsmedelvärde).
Hammarö kommun har under 2013 uppmätt ett årmedelvärde på 0,8 mikrogram per
kubikmeter luft vid mätpunkten på Åråsvägen i Skoghall. Enligt luftkvalitetsförordningen, för
att skydda människors hälsa, får bensen inte förekomma i utomhusluft med mer än i
genomsnitt 5 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).
Om målet frisk luft
Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt och medför i medeltal flera
månaders förkortad livslängd. Jord- och skogsbruk påverkas också negativt av
luftföroreningar och även nedbrytningen av olika material, såsom metall och kalksten
påskyndas. De lokala utsläppen kommer främst från vägtrafiken (både avgaser och vägdamm)
och vedeldning, samt även till stor del från arbetsmaskiner.

enligt förordning (TSFS 2009:140 och skattelagstiftningen 2006:227 kap 2 11a§) och/eller den tidigare
förordningen om miljöbilspremie (2007:380). Lätta lastbilar räknas som miljöfordon om de klarar
miljöbilsdefinitionen för personbilar 2007 och miljöbilsdefinitionen för lastbilar 2011.
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Det nationella miljömålet anger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.

Bara naturlig försurning
Detta är ett mål som främst arbetas med nationellt och internationellt. Många andra
kommuner har kalkningsprogram för att motverka försurningens effekter.
Hammarö har inget behov av kalkning, då försurningen inte anses som ett stort
problem för Vänern. Hammarö kan göra lokala åtgärder för att minska användningen av
fossila bränslen som orsakar utsläpp av försurande ämnen.
Nyckeltal och uppföljning lokala mål
Nedan redovisas två nyckeltal för miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning. De övriga nyckeltalen har redovisats ovan.
Körsträcka med bil

Källa: Miljömålsportalens indikatorer

Kommentar: Nyckeltalet visar hur många mil varje invånare i genomsnitt kör med bil varje
år. Under år 2012 bryts trenden för Hammarös del och antalet mil/invånare sjunker.
Resor i kollektivtrafiken

Källa: Värmlandstrafik AB

Kommentar: Nyckeltalet visar det totala antalet resor med kollektivtrafik inom Hammarö
kommun under året.
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Trots minskningen under 2009 är trenden tydligt ökande. Ökningen är dessutom större än vad
befolkningsökningen under samma tid kan ha bidragit med. I slutet av augusti 2010 startade
den nya Hammarötrafiken med nya linjer och tätare turer, vilket resulterat i ett ökat resande
med bussarna. Vikande elevantal på gymnasieskolan gör att ökningen under 2011 är hälften
mot vad den annars skulle ha varit. Antal resande med kollektivtrafiken ökade under 2012.
Minskningen under 2013 beror på omorganisation i gymnasieskolan som medfört att färre
elever reser med buss. Värmlandstrafik AB:s analys visar dock att resandet ökar för övriga
resenärer på system 900.
Inom målet ”Invånarnas möjlighet att välja bland hållbara färdsätt ska stärkas” har andel
invånare som förändrat sitt resande till och från arbete/skola år 2013 inte öka så mycket som
kommunen förväntat sig. Ökningen var 32 % mot förväntade 35 %. och 2013. Antalet resande
med kollektivtrafiken var 16 % fler för 2012 och 12 % fler för 2013 än målsättningen på
603 000 resor per år.

Källa: Värmlandstrafik AB

Kommentar: Nyckeltalet visar andelen resor med kollektivtrafiken (system 900) per
invånare.
Kommunstyrelsens målsättning med kollektivtrafiken2 är att öka invånarnas nöjdhet. Det mäts
med flera mått. År 2012 och 2013 ökar invånarnas nöjdhet med hur busstrafikens tidtabell
hålls och under år 2013 ökade nöjdhet med busstrafikens linjesträckning. Hammarö uppnådde
precis uppsatt mål år 2013 om nöjdhet med busstrafikens turtäthet.
SCBs medborgarenkät under 2013 visade att kommunmedborgarna är mycket nöjda med
kommunikationerna där kollektivtrafiken ingår.
Om målet bara naturlig försurning
Försurningen i Sverige har minskat, men fortfarande bedöms mer än en femtedel av skogarna,
fjällen och sjöarna vara försurade p.g.a. olika mänskliga aktiviteter. Det som förorsakar
försurningen är främst förbränning av fossila bränslen, men skogsmarken kan även försuras
genom själva skogsbruket. Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak är de ämnen som har
störst betydelse för försurningen.
Det nationella miljömålet anger att de försurande effekterna av nedfall och markanvändning
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte
heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar
2

Indata till kollektivtrafikmålen hämtas från SCB:s medborgarundersökning och Värmlandstrafik AB
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Giftfri miljö
De insatser som kan göras lokalt för att minska spridningen av gifter är bland annat
att minska den egna kemikalie- och tungmetallsanvändningen och bidra till
sanering och säker hantering av förorenad mark och förorenade objekt.
Nyckeltal och uppföljning av lokala mål
Tungmetaller i avloppsslam

Källa: Serviceförvaltningen

Kommentar: Nyckeltalet visar mängden tungmetaller som finns i det avvattnade slammet
från Vidöns avloppsreningsverk. Det finns ett nationellt mål att näringsämnen ska återföras till
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produktionsmark. Detta är dock något som måste ske på ett säkert sätt, varför det finns
gränsvärden för hur mycket tungmetaller slammet får innehålla om det ska användas som
gödningsmedel. Tungmetallhalten i slammet från Vidöns reningsverk klarar dessa
gränsvärden.
På Hammarö ska samhället vara kretsloppsanpassat och vi ska ha sunda livsmiljöer. Att
återföra avloppsslam till jordbruket är viktigt för att kunna sluta kretsloppet för näringsämnen.
Svenskt Vattens kvalitetssäkringssystem av reningsverk ”REVAQ-certifiering”, ska underlätta
kommuners arbete att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk. Det ska också skapa en
hållbar återföring av växtnäring samt förbättra hanteringen av riskerna på vägen dit.
Hammarö kommun har under 2012 och 2013 för höga halter av kadmium i avloppsslammet
för att kunna certifiera sig. Kadmiumfosforkvot för Vidöns reningsverk ligger på drygt 41 mg
Cd/kg P år 2013. Gränsvärdet för kadmium enligt REVAQ-certifieringen är 30 mg Cd/kg P
och målet till 2025 är 17 mg Cd/kg P.
Kvicksilver i fisk

Källa: Vänerns Vattenvårdsförbund

Kommentar: Nyckeltalet visar halten kvicksilver i gädda respektive abborre. Abborren är
från en lokal, sydost Åsundaön mellan Hammarö och Grums. Gäddan är från en lokal i
Kattfjorden. Gränsvärdet för halter av kvicksilver i fiskmuskel är 1 mg/kg VS3 för gädda och
0,5 mg/kg VS för abborre. Under flera år förekom svartlistning av insjöfisk på grund av höga
halter kvicksilver. Under 60- och 70-talet ansågs Vänern vara en av världens mest
kvicksilverförorenade sjöar, men har sedan dess delvis återhämtat sig. Sedan 1991 finns inte
svartlistning av fisk kvar, men Livsmedelsverkets kostrekommendationer finns fortfarande
kvar, samt ett gränsvärde som inte får överskridas om fisken ska få säljas. Värden för 2013 har
ännu inte presenterats.

3

VS: Våtsubstans
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Förorenade områden

Källa: Miljö- och Byggförvaltningen och Länsstyrelsen i Värmlands län

Kommentar: Nyckeltalet visar antalet områden som i Länsstyrelsen Värmlands inventering
identifierats som potentiellt förorenade inklusive de som är riskklassade som förorenade. Den
visar också hur många av dessa som har sanerats. De områden som räknas som förorenade är
alltifrån gamla skjutbanor och kemtvättar, till områdena runt de stora fabrikerna i Skoghall.
Inventering av förorenade områden pågår fortfarande, vilket gör att antalet områden ökar varje
år. Det rör sig dock inte om några nya områden som har förorenats under 2011, utan det är
gamla områden (två plantskolor och en skjutbana) som nu har klassificerats. För år 2012 och
2013 är det gamla områden vid två panncentraler, vidöns avloppsreningsverk och områden i
skoghallsådran som identifierats.
Om målet giftfri miljö
Det nationella miljömålet anger att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller
utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.

15(31)

Skyddande ozonskikt

Nyckeltal
Användningen av freoner

Källa: Miljö- och Byggförvaltningen

Kommentar: Nyckeltalet visar hur mycket köldmedier som används i de anläggningar i
kommunen som omfattas av den årliga rapporteringen av läckagekontroller. Ökningen av
installerad mängd freoner år 2008 beror på att det tillkommit en anläggning med drygt 500 kg
köldmedium.
CFC och HCFC får inte fyllas på i anläggningar längre. Anläggningar med CFC finns inte
kvar från år 2007. HCFC har börjat ersättas med HFC. Det är dock inte heller ett hållbart
ämne i längden då detta köldmedia är en växthusgas. Växthuseffekten påverkar ozonskiktet,
då uppvärmningen vid jordytan ger en avkylning uppe vid ozonskiktet i atmosfären. Denna
nedkylning påskyndar processen med nedbrytningen av ozon.
Om målet skyddande ozonskikt
Miljömålet säger att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UVstrålning. De ämnen som främst bryter ner ozon är olika klor- och bromföreningar, vilka bland
annat finns i köldmedier.
Detta mål är något som främst kräver internationellt samarbete, vilket skett med relativt stor
framgång via bland annat Montrealprotokollet.

Säker strålmiljö
Det som Hammarö kommun kan arbeta med lokalt är sådana strålningskällor som
exempelvis solarier och radon.
Nyckeltal
För detta nationella miljökvalitetsmål finns inget specifikt nyckeltal framtaget för Hammarö
kommun. Arbetet med nyckeltalet för miljömålet Skyddande ozonskikt bidrar även till att
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förbättra förutsättningarna för detta miljömål. Se under rubriken ”God bebyggd miljö” för
uppgifter om radon i byggnader.
Om målet säker strålmiljö
Det nationella miljömålet säger att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska
skyddas mot de skadliga effekterna av strålning.
Delar av arbetet med detta miljömål är starkt kopplat till arbetet med målet Skyddande
ozonskikt, då ozonskiktet påverkar mängden UV-strålning som når jordytan.

Ingen övergödning
Vänern i stort räknas inte som övergödd, däremot har Hammarö lokala problem
med övergödning i skyddade vikar runt ön. Här är de huvudsakliga problemen
enskilda avlopp, och även gödselhantering vid hästgårdar.
Nyckeltal
Rening av avloppsvatten

Källa: Serviceförvaltningen

Kommentar: Hammarö kommun har två avloppsreningsverk, Vidön och Sättersviken.
Nyckeltalet visar hur väl dessa klarar att rena avloppsvattnet från näringsämnen (kväve och
fosfor) och syrekrävande ämnen (BOD7). Vidöns reningsverk klarar de villkor som de har för
fosfor och BOD7 bra.
Sättersvikens reningsverk har haft problem med fosforreningen, vilket föranledde
Länsstyrelsen att kräva åtgärder. Verket inledde rening med kemisk fällning i oktober 2009.
Det är denna tillsammans med andra förbättringsåtgärder som gör att statistiken för
Sättersviken är betydligt bättre från 2010 och framåt för fosfor och kväve.
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Nya avloppsanläggningar

Källa: Serviceförvaltningen och Miljö- och Byggförvaltningen

Kommentar: Nyckeltalet visar antalet hushåll per år som antingen lagt ny eller renoverat sin
enskilda avloppsanläggning, alternativt anslutits till det kommunala avloppsnätet. I nyckeltalet
ingår även nyproducerade bostäder. I de fall en befintlig anläggning har förbättrats får man en
positiv påverkan på miljön, med ett minskat utsläpp av näringsämnen.
Om målet ingen övergödning
Orsakerna till övergödning är höga halter av kväve och fosfor. Källorna till övergödning är
främst jordbruket och avlopp som släpper ut fosfor och ammoniak, samt trafik och kraftverk
som står för utsläppen av kväveoxider.
Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ska halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Levande sjöar och vattendrag
Åtgärder för detta miljömål sammanfaller med miljömålet Ingen övergödning. En
viktig del med arbetet för detta miljömål för Hammarös del är tillgången till
stränder. Hammarö är en attraktiv kommun med ett hårt bebyggelsetryck, vilket även påverkar
strandmiljöerna.
Nyckeltal
Tillståndet i Vänern
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Källa: Samordnad recipientkontroll för norra Vänern, Alcontrol AB.

Kommentar: Nyckeltalet visar kväve-, fosfor- och syrehalten vid en mätpunkt i Kattfjorden.
Fosforhalten har sedan slutet av 90-talet visat en sjunkande trend för att närma sig den
naturliga bakgrundshalten på 4,5-6,5 g/l. På senare år är trenden dock lätt ökande.
Kvävehalten är fortsatt hög, och ligger en bra bit över den naturliga bakgrundshalten på 200300 g/l. Syrgashalten är bra och har över hela tidsperioden legat stilla på en hög halt (de
senaste tre åren på över 10 mg/l).
Badvattenkvalitet

Källa: Miljö- och byggförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten.

Kommentar: Nyckeltalet visar vattnets tjänlighet i % av totalt antal provresultat, med
avseende på bakteriehalten. Höga bakteriehalter kan bland annat indikera på att det i
badplatsens närhet finns avlopp med otillräckligt rening. Hammarö kommun tar prover på
totalt 10 badplatser, varav 6 stycken är kommunala, regelbundet under sommaren. Badvattnet
i Hammarö var av utmärkt kvalitet både 2012 och 2013. Inget prov av badvattnet var otjänligt.
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Om levande sjöar och vattendrag
Enligt det nationella miljömålet ska Sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Grundvatten av god kvalitet
Hammarö kommun har ingen egen grundvattentäkt, utan tar sitt vatten från
Karlstad.
Nyckeltal
Inget specifikt nyckeltal för detta område är framtaget för Hammarö kommun.
Om målet grundvatten av god kvalitet
Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ska grundvattnet ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.

Myllrande våtmarker
Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag för restaurering av våtmarker. I
detta pekas Hammarö ut som ett område där stora avvattningsföretag har gjorts, och
som därmed skulle kunna bli aktuell för att få full ersättning vid en eventuell restaurering.
Nyckeltal
För det nationella miljömålet Myllrande våtmarker finns inte några specifika nyckeltal
framtagna för Hammarö kommun.
Om målet myllrande våtmarker
Miljömålet anger att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Levande skogar
Kommunen har i grönstruktur planen avsatt mark för skolskogar,
rekreationsområden och natur med höga natur- och kulturvärden. Hammarö
förvaltar inte sin skog enligt något miljöcertifieringssystem.
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Nyckeltal
Miljöcertifierad skog

Källa: FSC Sverige

Kommentar: Detta nyckeltal visar hur stor andel av skogmarken i kommunen som är
certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council). Detta är ett internationellt
certifieringssystem för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt
skogsbruk. Sedan den förra sammanställningen av areal har andelen miljöcertifierad skog på
Hammarö minskat. Det finns inga uppgifter efter år 2011.
Om målet levande skogar
Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ska Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.

Ett rikt odlingslandskap
Den lokala påverkan kan vara alltifrån hur gamla jordbruks- och kulturmarker tas
om hand till ekologisk jordbruksproduktion.
Nyckeltal och uppföljning av lokala mål

Ekologiska livsmedel

Källa: Serviceförvaltningen, kostenheten.
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Kommentar: Nyckeltalet visar andelen ekologiska livsmedel som % av inköpsvärde till den
kommunala organisationen. Minskningen mellan 2009 och 2010 beror på att några ekologiska
alternativ försvunnit från marknaden. Från 2010 har kostenheten ökat andelen ekologiskt varje
år. Mängden ekologiska livsmedel mätt i vikt ökar varje år och var nästan 30 % under 2011,
var 32 % under 2012 och 34 % under 2013.
Serviceförvaltningens målsättning för måltiderna är att de ska bli mer klimatsmart. Under
2012 minskades andelen nötkött, men målet om 25 % ekologiskt uppnåddes först 2013.
Jordbruksmark med miljöstöd

Källa: Jordbruksverket

Kommentar: Nyckeltalet visar andelen jordbruksmark i kommunen med någon form av
miljöersättning. Miljöstöd är ett åtagande som lantbrukaren gör. Åtagandet innebär att under
en viss period sköta sin mark och sina djur enligt de villkor som gäller för den sökta
ersättningen. Totalt antal hektar åkerareal på knapp 400 hektar i kommunen har varit den
samma sedan år 2007. Sedan 2010 finns det ingen lantbrukare på Hammarö som uppbär någon
form av miljöstöd.
Om målet ett rikt odlingslandskap
Enligt det nationella miljömålet ska odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

God bebyggd miljö
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Nyckeltal och uppföljning lokala mål
Energianvändning i kommunens byggnader

Källa: Serviceförvaltningen, Hammarö Energi.

Kommentar: Nyckeltalet visar energianvändning i MWh fördelat på energikällor för
kommunens byggnader inkl Sätterstrand Businesspark. För att kunna bedöma måluppfyllelse
ingår Sätterstrand Businesspark i nyckeltalet för att det år 2000 ingick i kommunens
byggnadsbestånd. Elenergi var 100 % förnyelsebar.
I Klimat- och energiplanen anges som mål att 2012 ska kommunen i sin egen verksamhet
enbart använda förnybar energi. I kommunens fastigheter och lokaler ska energiåtgången
minska med 20 % jämfört med år 2000, varav elenergin ska minska med 10 %. Den totala
energianvändningen har minskat med 19 % 2012 jämfört med 2000, så målet uppfylldes
nästan. Användningen av elenergi har minskat med 23 % 2012 jämfört med 2000, så här har
målet uppnåtts med god marginal. Observera att energianvändningen ökad något under 2013,
men målet för 2012 kan anses uppfyllt.
Insamling av avfall

Källa: Serviceförvaltningen och Avfall Sverige, Avfall web.
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Källa: Serviceförvaltningen och Avfall Sverige, Avfall web.

Kommentar: Nyckeltalet redovisar hur många kilogram avfall4, fördelat på olika
avfallsfraktioner, som varje invånare i Hammarö kommun genomsnittligen slänger under ett
år. Det ena diagrammet redovisar hushållens säck- och kärlavfall och det andra redovisar
tidningar, förpackningar och farligt avfall.
I oktober 2007 infördes 14-dagars hämtning av säck- och kärlavfall för alla hushåll, och sedan
november 2008 lämnas mjuka plastförpackningar för återvinning, vilket till viss del förklarar
förändringarna i dessa fraktioner. Från 2009 räknas asbest med i fraktionen farligt avfall.
Mängden säck- och kärlavfall som går till förbränning har ökat marginellt under året, men den
totala mängde är nästan den samma de senaste åren. Målet var att få till en minskning med 35
% till år 2012 jämfört med år 2007. Målet förutsatte att matavfall sorteras separat och att den
fraktionen då inte går till förbränning. Som det ser ut i dagsläget kommer utsortering av
matavfall inte börja under 2014.
Energi i fjärrvärmenätet

Källa: Hammarö Energi AB

Kommentar: Nyckeltalet visar dels hur mycket fjärrvärme som årligen produceras för
Hammarö, samt hur stor andel av energin som är förnybar. Det saknas uppgifter om andel
fossil energi för 2010 och 2011. Det ser därför ut som om all energi i fjärrvärmenätet var
förnybar, men det användes sannolikt en viss del fossilt bränsle även 2010 och 2011. Den
stora produktionstoppen under 2010 beror på att det var ett ovanligt kallt år.

Obs! Nyckeltalet redovisar endast de fraktioner som ingår i uppföljningen av det nationella miljömålet ”God
bebyggd miljö”. Hushållens avfall består av fler avfallsfraktioner än de som följs upp för det nationella målet.
4
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Radon
Kommentar: Nyckeltalet visar totalt antal mätningar och andel av de som har mer än 200
bequerel/m3 och de som ligger under. Det kan finnas ett mörkertal där mätning utfört utan att
de har kommit till kommunens kännedom. Mätningar gjorda fram till 2013 visar att det på
Hammarö finns 1094 byggnader där mätvärdet är mindre än 200 bq/m3 och 275 byggnader
med mer än eller lika med 200 bq/m3.
Om målet god bebyggd miljö
Enligt riksdagens miljökvalitetsmål ska städer, tätorter och annan bebyggd miljö utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas

Ett rikt växt- och djurliv
I Hammarö beaktas dessa frågor bland annat i översiktsplanen. I denna anges
exempelvis att den södra kommunhalvan ska vara fråntagen exploatering, för att värna
naturvärdena. På den norra halvan av ön råder det däremot ett hårt bebyggelsetryck, med
risken att de naturområden som finns där kan påverkas negativt. För att förhindra detta finns
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende grönstruktur, som pekar ut områden på norra
Hammarö som ska undantas från exploatering.
Nyckeltal
Skyddad areal
Kommentar: Nyckeltalet visar hur stor areal av Hammarös totala yta som är fråntagen annan
markanvändning, det vill säga är avsatt som naturreservat, biotopskyddsområde eller
naturvårdsavtal. Den största andelen av den skyddade arealen är i naturreservatet
Vänerskärgården på drygt 2700 ha. Det finns också 1,4 ha biotopskyddad mark. Inga nya
skyddade områden har tillkommit under de senaste åren.
Om målet ett rikt växt- och djurliv
Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ska den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet
och välfärd.
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Åtgärder för framtiden
Klimat- och energiplanen som antogs under 2009 gällde fram till målåret 2012och har
upphört. Arbetet enligt planen ska följas upp och utvärderas för att ligga till grund för ett nytt
miljöprogram med mål som de kommunala förvaltningarna behöver arbeta mot.
Energieffektiviseringsstrategin gäller till och med 2014 och berör Hammarö kommuns
byggnader och transporter. Hänsyn till mål och resultat i den strategin måste tas i arbetet med
det nya miljöprogrammet. Även den nya avfallsplanens mål för minskade mängder säck- och
kärlavfall och utsortering av organiskt avfall bör uppmärksammas.
Frågor att hantera framöver för kommunen:


Öka andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten och i kommunens som
geografiskt område.



Bryta trenden med ökade transporter, och istället minska dessa och öka antalet som
åker kollektivt, går och cyklar.



Klimat- och energiplanen gick ut under 2012 och ett nytt miljöprogram ska tas fram
för antagande under 2015.



Utfasning av miljö och hälsoskadliga kemikalier i barns och ungas vardag är viktig
fråga framöver. Även satsningar på att minska kemikalier i samhället i stort.



Öka andelen ekologiskt och fairtrade vid alla tillfällen som vi bereder och intar
måltider i kommunen.



Säkerställa att kommunen får utsortering av organiskt avfall inom kort.



Planera bebyggelsen långsiktigt hållbart och bygga sunda byggnader med ekologiska
material.



Konvertera till förnybara bränslen i kommunens samtliga fordon.



Skapa förutsättningar för tappställen med förnybara bränsle på Hammarö.

Nyckeltal och måluppfyllnad
Definition av färger för måluppfyllnad i %
Måluppfyllelse ≥ 100;
Måluppfyllelse < 100 men > 80;
Nyckeltal miljökvalitetsmålen
Koldioxidutsläpp från Hammarö
(kton/år CO2-ekvivalenter)

Industri
Fjärrvärme
Jord- och
skogsbruk
Offentlig
verks.
Transporter
inkl.
personbilar
Övriga
tjänster
Hushåll
Totalt
Biobränsle
Fossilt
El

Källa för transporter och totalt
koldioxidutsläpp är RUS statistik.
Det finns inte statistik fördelat per
sektor på kommunnivå förutom på
transporter.

Energitillförseln till Hammarö
(MWh)

Energianvändningen i Hammarö exkl. industri och
transporter (MWh)
Kommunala miljöbilar (%)
Utsläpp till luft

2009
-

2010
-

2011
-

2012
-

2013
-

-

-

-

-

-

13,184

13,266

12,89

-

-

-

-

-

-

-

94,68
2 334 488
122 868
1 224 180

115,6
-

91,97
-

-

-

104 112

193 972

178 367

162 762

23
3

Bensen (µg/m årsmedel)
Kvävedioxider (µg/m3
årsmedel)
Miljöbilar: Personbilar som har skattebefrielse 5 år.
(andel miljöbilar och andel övriga bilar)

Ej måluppfyllelse < 80.

40

47

36

-

-

-

7,7

320/
7 134

516/
7 147

866/
7 017

1 091/
6 852

-

26
0,8
-

Mål
Mål 2012: 8%
mindre jämfört
med 1990
Tot. <118,3
kton.
Transport 0%
förändring
jämfört med
1990
<13,27 kton.

Måluppfyllnad
Totalt har
utsläppen
minskat med
28% och för
transporter med
3% till och med
2011.

Mål 2020:
Fossilt 42%
mindre,
<233 393 MWh
Mål 2012: 10%
mindre
< 151 949 MWh
Mål 2012:
Andel 90%
Inget beslutat
Inget beslutat

andel 26%
Klarar miljönorm
Klarar miljönorm

Inget beslutat

Trend: Ökande

Minskat 36% till
år 2012.

Minskat 4% till
år 2012.
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Körsträcka med bil (mil/inv.)
Resor i kollektivtrafiken

677

697

708

705

-

Inget beslutat

454 222

533 000

602 290

700 369

674 454

KS mål 2013:
>603 000 resor

Tungmetaller i avloppsslam
(mg/kg TS)

Bly
Kadmium
Kvicksilver

12,5
0,41
1,39

14,5
0,49
2,05

9,25
0,52
1,35

18
1
1,25

13,4
0,8
1

Kvicksilver i fisk (mg/kg VS)

Abborre
Gädda

0,185
0,327

0,264

0,088
-

0,205
-

-

30

29

32

35

40

Inget beslut

0
20
1 714

0
19,5
1 805

0
14,5
1 779

0
14,5
1 855

0
0
1 870

Inget beslut

Förorenade områden (antal)
Användningen av freoner (kg)

CFC
HCFC
HFC

Inget beslutat

Trend: Ökande
12% mer år 2013
än målet
Trend:
Bly oförändrat,
kadmium
ökande,
kvicksilver
minskande.
Trend: Abborre
ökande, gädda
minskande.
Trend: Ökande
Trend: HFC
ökande
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Nyckeltal miljökvalitetsmålen
Rening av avloppsvatten (%)

2009
58
92
98
98
60
98
22

2010
55
92
98
98
69
98
20

2011
36
94
98
84
99
99
12

2012
46
88
97
83
98
83
16

2013
54
94
99
82
98
82
11

40

89

10

10

30

592,5
10
9,95
94
6

545
10
9,85
93
7

543
7
10
94
6

548
7
10,2
94
6

575
9
10,7
96
4

Miljöcertifierad skog (%)

0
8,4

0
-

0
5,1

0
-

0
-

Ekologiska livsmedel (% av inköpsvärde)

14,4

12,8

19,8

24,4

25,1

Vidön

Sätters
viken
Nya avloppsanläggningar (antal/år)

Tillståndet i Vänern

Badvattenkvalitet (%)

Enskilda
anläggningar
Kommunalt VA
Kväve (µg/l)
Fosfor (µg/l)
Syre (mg/l)
Tjänligt
Tjänligt m.
anmärkning
Otjänligt

Jordbruksmark med miljöstöd
Energiåtgång i de kommunala
fastigheterna (MWh)

Kväve
Fosfor
BOD7
Kväve
Fosfor
BOD7

Fossil
Förnybar
El

Mål

Måluppfyllnad
Trend:
Vidön ökande

Inget beslutat

Trend:
Sättersviken
ökande
-

Inget beslutat

Inget beslutat

Inget beslutat
Inget beslutat
Mål 2013:
25%

15,5

0

0

0

0

Inget beslutat

257
10 393
14 916

29
11 934
10 632

0
7 690
7 390

919
8 906
9 395

494
10 197
9 604

Mål 2012:
El minskning
10%, Tot.
minskning
20%, <18 992
MWh,
Fossilt =0
Förnybart
<8017 MWh
El <10 976

Trend:
Oförändrad
Trend:
Oförändrad

Trend:
Minskande
Andel 25,1% år
2013
Tot. minskat
19 %,
Fossilt: minskat
El minskat med
23 procent.
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Insamling av avfall (kg/inv)

Nyckeltal miljökvalitetsmålen
Energi i fjärrvärmenätet (MWh)
Skyddad areal (ha)

Säck-/kärlavfall
Tidningar
Pappersförp.
Glas
Plast
Metall
Farligt avfall
Förnybart
Fossilt

208
37,4
17,0
10,7
4,4
1,4
16,7
2009
62 539
469
2741

Gröna Nyckeltal Sveriges Ekokommuner
Koldioxidutsläpp (ton/inv)
Industriprocesser
Övriga sektorer
Antal resor med kollektivtrafik, (per invånare och år)
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, (%)
Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, (%)
Andel miljöcertifierat skogsbruk, (%)
Andel skyddad mark och vattenområden, (%)
Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, (ton/inv)
Tungmetaller i avloppsslam, bly, Bly (Pb)
kadmium, kvicksilver, (mg/kg
Kadmium (Cd)
TS)
Kvicksilver (Hg)
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)
Tjänsteresor med bil
Transportenergi (kWh/
årsarbetare)
Koldioxidutsläpp (ton/
årsarbetare)
Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen,
(%)

204
38,0
15,8
14,1
5,3
2,6
16,9
2010
75 180
0
2741

2013
0
6,07
44,6
100
0
5,1
5,8
489,6
13,4
0,8
1
98,9
1 170,5
0,3
25,1

206
39
15
4,82
1,79
16,2
2011
65 473
0
2741

207
34
15,4
11,62
5,1
1,56
14,24
2012
57 148
5 652
2741

204,7
32
16,66
8,67
5,21
1,35
17,7
2013
58 635
1 565
2741

MWh
Mål 2012:
Minskning
35% Säckoch kärlavfall
ca 154 kg/inv
(max 2240 ton
totalt)
Mål

Inget beslutat

Minskat med
13%

Måluppfyllnad

Trend:
Oförändrad
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Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, (%)

45

