
 

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 

 

 

SAMMANSTÄLLNING MILJÖMÅLSINDIKATORER 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljömålsillustrationer – illustratör Tobias Flygar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

I årets sammanställning ingår kommunerna Borås, Falköping, Götene, Hjo, Härryda, Mölndal, Skara, 

Strömstad, Trollhättan, Uddevalla, Vårgårda och Vänersborg. Då alla kommuner inte har uppgifter för 

alla indikatorer finns inte alla tolv kommuner med i redovisningen för de olika indikatorerna.  

Syftet med indikatorerna är att underlätta kommunerna att redovisa sitt miljöarbete och underlätta 

jämförelser mellan kommuner och hur en kommuns miljöarbete utvecklas över tid. Olika kommuners 

förutsättningar kan dock skilja mycket, vilket är viktigt att ha i åtanke vid jämförelser. Indikatorerna 

skall också vara ett hjälpmedel i arbetet med att följa upp resultatet av miljöarbetet, visa om miljöarbetet 

går i rätt riktning och i rätt takt, visa hur miljön mår samt att ge underlag för åtgärder och beslut.   
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1. Strategiska indikatorer 
 
De 13 strategiska indikatorerna fokuserar på det arbete som sker inom kommunens organisation och den 

egna verksamheten som är av strategisk art. Dessa indikatorer är i sin tur uppdelade i tre områden – 

intern struktur, strategiska planer och program för den geografiska kommunen, planer och rutiner för 

den interna kommunen som organisation/brukare/konsument. I diagram 1 visas hur många av de 

strategiska indikatorerna som kommunerna svarat ja, nej, delvis/nära eller ej svarat på.   

 

Diagram 1 Strategiska indikatorer 2016 

 

I diagram 2 visas en jämförelse mellan sammanställningarna 2015 och 2016. Falköping, Götene, 

Härryda och Strömstad deltog ej i förra åretssammanställning varför de inte är med i diagrammet. De 

flesta kommuner har i årets sammanställning svarat ja på fler indikatorer än 2015. Även antalet nej-svar 

är färre i 2016 års sammanställning.  

Diagram 2 Strategiska indikatorer jämförelse 2015-2016 

 

I tabell 1 visar hur respektive kommun i årets sammanställning har svarat på de olika strategiska 

indikatorerna. 
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Tabell 1 Strategiska indikatorer 

Strategiska indikatorer Borås Falköping Götene Hjo Härryda Mölndal Skara Strömstad Trollhättan Uddevalla Vårgårda Vänersborg 

Finns en miljöpolicy? 
Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Finns lokala miljömål? 
Ja Ja Ej svar  Nära Ja Ja Ja Ja Nära Ja Ja Ja 

Finns ett systematiskt 
miljöarbete? Ja Nära Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Finns en miljöstrateg? 
Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en plan för 
grundläggande 
miljöutbildning? Ja Nära Nej Ja Ja Ja Nära Ej svar Nära Ja Nej Nej 

Finns en energiplan för den 
geografiska kommunen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Nära Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Finns en energiplan för 
kommunens verksamhet? 

Ja Ja Nära Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en avfallsplan? 
Ja Ja Nära Ja Ja Ja Ja Nära Ja Ja Nära Ja 

Finns en vattenplan? 
Nej Ej svar Nära Nej Nära Nej Nej Nej Ej svar Nära Nej Ja 

Finns en naturvårdsplan? 
Ja Ja Nära Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nära Nej Nej 

Finns en plan för hållbara 
transporter? Nära Nära Nej Nej Nära Nära Nej Nej Ja Nära Nära Nej 

Finns en plan för att minska 
miljöpåverkan från 
kommunens tjänsteresor? 

Ja Nära Nej Ja Nära Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Finns ett system/rutin för 
miljöanpassade inköp? Ja Nära Nära Ja Ja Ja Nära Nära Nära Ja Ja Ja 
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Den indikator som flest kommuner har varit framgångsrika med är indikatorn för om det i kommunens 

verksamhet finns en plan för energieffektivisering och att öka andelen förnyelsebar energi internt i 

kommunen. Där har 11 av 12 kommuner i årets sammanställning svarat ”ja” samt en kommun som 

svarat ”nära”. På indikatorn för om det finns en energiplan för hela den geografiska kommunen är 

andelen ja-svar endast 8 st. samt en kommun som svarat delvis/nära. Alla kommuner utom en har också 

en miljöstrateg i kommunen.  

Indikatorn rörande om kommunen har en vattenplan är den indikator med flest nej-svar. Endast en 

kommun har i dagsläget en vattenplan medan tre kommuner har svarat att de har kommit nära/delvis i 

arbetet. Detta kan vara ett tecken på att mer fokus bör läggas på att utreda vattenrelaterade frågor bland 

nätverkets kommuner. På indikatorn för om kommunen har en strategi för hållbara transporter och 

minskat transportbehov har också bara en kommun svarat ”ja”, dock har sex kommuner svarat att de 

kommit delvis/nära i detta arbete. Fem kommuner har svarat ”nej”  på indikatorn vilket kan vara ett 

tecken på att även dessa frågor bör utredas i större utsträckning bland nätverkets kommuner.  

2. Bruttoenergianvändning i kommunens verksamhetslokaler 
 
Om indikatorn:  

Energianvändningen ligger till stor del till grund för miljöproblematiken, och lyckas vi minska denna 

ökar möjligheterna att förhindra allvarliga klimatförändringar. Inom EU:s klimat och energipaket från 

2008 finns tre övergripande mål kopplade till energi och klimatförändringar. Ett av målen är att energi-

användningen ska minska med 20 % till 2020, och om detta ska lyckas spelar kommuners handlade en 

stor roll. Kommuner äger och förvaltar många fastigheter och genom en effektiv energianvändning i 

dessa uppstår inte bara positiva effekter på miljön, utan i många fall även på ekonomin. 

Diagram 3 Energianvändning i respektive kommuns lokaler, kWh/m2 

 

I diagram 3 visas hur mycket energi som används i kommunernas verksamhetslokaler. Diagrammet visar 

energianvändning per kommun från både årets sammanställning samt 2015 års sammanställning. Av de 

kommuner som deltagit i båda årens sammanställningar har fem minskat medan två har ökat 

energianvändningen. Snittet för kommunerna i 2015 år sammanställning var 160 kWh/m2. Snittet i 2016 

års sammanställning är 148 kWh/m2.  
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3. Andel miljöbilar i kommunens personbilsflotta 
 
Om indikatorn:  

Listan på negativa effekter av bilanvändning kan göras lång. Utsläppen bidrar till klimatpåverkan, de 

påverkar övergödning, försurning och luftkvalitet. Biltrafiken påverkar även vår hälsa bland annat i form 

av partikelutsläpp och buller. Under 2011 reste Sveriges befolkning 6,1 miljarder mil med bil, detta 

innefattar både resor privat och i tjänst. Flera av miljömålen är kopplade till våra transporter och genom 

att ställa om fordonsflottan i kommunen, dels till miljöbilar och dels till bilar med alternativa bränslen 

kan den negativa påverkan från biltrafiken minska.  

 

Diagram 4 Andel miljöbilar i kommunens organisation 

 

I diagram 4 visas hur stor andel miljöbilar utgör i förhållande till respektive kommuns totala antal bilar. 

I de kommuner som deltagit i både 2015 och 2016 års sammanställningar minskar andelen miljöbilar i 

fem kommuner och ökar marginellt i två. Mölndal minskar mest med 23 procentenheter.   

4. Materialåtervinning och total mängd avfall 
 
Om indikatorn:  

Det första steget i EU:s avfallstrappa är förebyggande, vilket följs av återanvändning, 

materialåtervinning (inklusive biologisk återvinning), energiåtervinning och sist deponering. Utifrån 

denna konstruktion är det svårt att presentera statistik över utvecklingen, framförallt vad gäller 

avfallsminskning. Genom att mäta den totala mängden avfall per person i kommunen kan dock en 

indikation fås om hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Denna är indikation är förvisso 

förenklad, men kan ändå ge en riktning för eventuella åtgärder. För att få en bild av hur benägna 

invånarna är att materialåtervinna används även indikatorn ”Andel av hushållsavfall som återvinns 

genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling”.   
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Diagram 5 Andel hushållsavfall som materialåtervinns eller biologiskt behandlas 

 

Andel hushållsavfall som återvinns ligger på ungefär samma nivåer för fem av de åtta kommuner som 

rapporterat för både 2015 och 2016 års sammanställningar. Vårgårda minskar andelen, medan Borås 

och Uddevalla ökar. I Uddevalla återvinns eller biologiskt behandlas hela 70 % av hushållsavfallet i 

2016 års sammanställning. Totalt sett för kommunerna i sammanställningen ligger andelen återvunnet 

och biologiskt behandlat avfall på ungefär samma nivå för 2015 och 2016.  

 

Diagram 6 Kärl- & Säckavfall kg/invånare 

 

 

I diagram 6 visas mängden kärl- och säckavfall per invånare i respektive kommun. Strömstad utmärker 

sig med nära 600 kg per år och invånare. Detta är en konsekvens av att kommunen har många 

sommarboende, vilket är viktigt att ha i åtanke vid jämförelser kommuner emellan. Den genomsnittliga 

mängden kärl- och säckavfall per invånare var i sammanställningen 2015 198 kg/inv. I 2016 års 

sammanställning är snittet 227 kg/inv. Om Strömstads kommun undantas blir snittet för 2016 192 

kg/inv. Snittet för de kommuner som rapporterat för både 2015 och 2016 ligger på 198kg/inv för båda 
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åren. Således pekar sammanställningen inom avfallsområdet inte på någon trend mot minskade 

avfallsmängder och högre andel återvinning. Alla kommuner undantaget Strömstad ligger dock under 

snittet för hela landets kommuner, vilket för år 2015 var 225 kg/invånare. 

 

5. Andel kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde 
 
Om indikatorn:  

Cirka 85 % av Sveriges befolkning är idag anslutna till allmänna vattenförsörjningsenheter, vilka kan 

komma från yt- eller grundvattentäkter. Kommunerna har ett stort ansvar genom planering och 

inrättande av vattenskyddsområden. Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram behöver kommunerna 

inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter, både yt- och 

grundvattentäkter, så att dessa långsiktigt bibehåller en god kemisk och kvantitativ status. Behovet av 

skyddsområden gäller även reservvattentäkter. 

Diagram 7 Andel av kommunens vattentäkter med vattenskyddsområde 

 

Åtta av tio kommuner som svarat på indikatorn har vattenskyddsområde för alla respektive kommuns 

vattentäkter. Falköping ligger på 50 %, Vänersborg på 33 %.   

 

6. Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
 
Om indikatorn:  

Syftet med ekologisk odling är att uppnå en produktion som är hållbar långsiktigt, både med hänsyn till 

djur och till miljö. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas, varken i produktion 

av slutprodukt eller i foderproduktion. Kommunen kan påverka denna utveckling genom att öka sina 

inköp av ekologisk producerade varor. Regeringen har också ett mål att andelen ekologisk produktion 

och konsumtion av livsmedel ska öka.  
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Diagram 8 Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet - andel av inköpskostnaderna för 

livsmedel inom ramavtal 

 

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet har ökat i alla kommuner, utom Vårgårda som 

ligger på samma nivå, mellan 2015 och 2016 års sammanställningar. Snittet låg 2015 på 15 %, 2016 var 

snittet 21 %.  

 

7. Naturhänsyn i skogsinnehav 
 

Om indikatorn:  

Målklassning är ett system för avvägning på fastighetsnivå mellan produktion och andra värden i 

skogen. Det finns fyra målklasser: PG: Produktion med generell hänsyn, PF(K): Produktion med 

förstärkt miljöhänsyn, NO: Naturvård, orört, NS: Naturvård medskötsel. Även om N:et i NO och NS 

står för naturvård kan det vara andra värden, t ex rekreation, som gör att man undantar områden från 

produktion.  

 

Begreppen kontinuitetsskogsbruk respektive hyggesfritt skogsbruk används ofta som synonymer till 

varandra. Skogsstyrelsen föredrar att använda termen hyggesfritt skogsbruk och definierar det som ”ett 

samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder som inte kallägger marken”. Vid hyggesfritt 

skogsbruk är marken kontinuerligt skogbevuxen och ett visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter 

avverkning. Vid hyggesfritt skogsbruk är marken kontinuerligt skogbevuxen och ett visst minsta 

virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning. 
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Diagram 9 Andel av kommunens egen produktionsskog som sköts enligt hyggesfritt skogsbruk 

 

För de kommuner som rapporterat för både 2015 och 2016 års sammanställningar ligger andelen 

hyggesfri produktionsskog på samma nivå som året innan. Stora skillnader finns i hur stor andel av 

produktionsskogen som kommunerna avsatt till hyggesfritt bruk, från 10 % i Borås kommun till 100 % 

i Hjo kommun.   

 

Diagram 10 Andel av kommunens eget skogsinnehav som är avsatt för naturvård som Naturvård orört 

eller Naturvård medskötsel.  

 

För tre av de fem kommuner som rapporterat för både 2015 och 2016 års sammanställningar ligger 

andelen skog avsatt för naturvård på samma nivåer. Skara ökar något medan Vänersborg minskar sin 

andel skog avsatt för naturvård.    
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8. Förorenade områden 
 
Om indikatorn:  

Förorenade områden är en risk mot människors hälsa och miljön. Saneringar är angelägna för att undvika 

spridning av miljögifter. Förorenade områden är större eller mindre mark- eller vattenområden som 

innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från till exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedepåer. 

Kommunen kan arbeta med detta antingen genom tillsyn, egna fastigheter eller vid exploatering. 

Flera kommuner saknar uppgifter rörande denna indikator och jämförelser kommuner emellan är svåra 

att göra.  

Diagram 11 Förorenade områden - identifierade, undersökta, åtgärdade 

 

 

Diagram 12 Identifierade förorenade områden 2015-2016 
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Diagram 13 Undersökta förorenade områden 2015-2016 

 

Diagram 14 Åtgärdade förorenade områden 2015-2016 

 

9. Utsläpp av växthusgaser 
 

Om indikatorn:  

Människan har genom bland annat förbränning av fossila bränslen som olja, diesel och kol påverkat 

utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Ökningen av växthusgaser i atmosfären påverkar jordens 

klimat. FN:s ramkonvention har innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en 

nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Sverige har tillsammans 

med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Diagram 15 visar summan av utsläpp från industriprocesser och utsläpp från övriga sektorer per 

invånare. Detta då utsläppen från industriprocesser var mycket små för kommunerna i samman-

ställningen. Enda undantaget är Vänersborg med utsläpp från industriprocesser på 3 ton/inv.  
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Diagram 15 Utsläpp växthusgaser i ton per invånare 2015-2016 

 

Fyra kommuner minskade sina utsläpp medan tre ökade sina utsläpp mellan sammanställningarna 2015 

och 2016. För tre kommuner finns bara siffror inrapporterade för 2016 års sammanställning. 2015 var 

medelvärdet 5,28 ton växthusgaser/inv. 2016 var medelvärdet 5,26 ton växthusgaser/inv.  

10. Andel ekologisk odlad åker 
 
Om indikatorn:  

I det ekologiska lantbruket eftersträvas en hög grad av självförsörjning. Syftet är att få en 

livsmedelsproduktion som värnar om djur och miljö och som är konkurrenskraftig på lång sikt. Vid 

odling ersätts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med andra åtgärder, till exempel varierad 

växtföljd och gödsel från ekologiskt hållna djur. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till 

större biologisk mångfald på åkermarken och i dess närmaste omgivning. 

 

Diagram 16 Andel ekologiskt odlad åker 2015-2016 
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Andelen ekologiskt odlad åker har ökat i sex kommuner samtidigt som ytan minskat i lika många. 

Andelen yta ligger totalt på samma nivå vid en jämförelse mellan 2015 och 2016 års sammanställningar.  

11. Andel av kommunens totala yta som är skyddad natur 
 
Om indikatorn:  

Skydd av ett naturområde innebär inte enbart ett skydd av miljön på den aktuella platsen, det bidrar även 

till skydd av den biologiska mångfalden och i förlängningen ett skydd av de ekosystemtjänster som 

samhället är beroende av. Förutom ekosystemtjänsterna finns ett stort rekreationsvärde i natur- och 

kulturmiljöer. Skyddet behöver inte innebär en total avstängning utav all verksamhet i det aktuella 

området, utan kan lika gärna betyda att den traditionella skötseln av området fortsätter, för att på så sätt 

bevara unika miljöer. 

Statistiken för 2015 är tagen från SCB:s statistikdatabas. I de fall en kommun ej rapporteras in statistik 

för 2016 har även dessa siffror tagits från SCB. Hjo kommuns siffror är 0,1 % för både 2015 och 2016. 

Vissa kommuner har rapporterat in siffror för skyddad natur gällande enbart landareal. Då indikatorn 

gäller totalareal har dessa siffror justerats med siffror från SCB.  

  

Diagram 17 Andel av kommunens totala yta som är skyddad natur 2015-2016 

 

Andel skyddad yta i kommunerna ligger för de flesta kommuner på samma eller nästan samma nivå vid 

en jämförelse mellan 2016 och 2015 års sammanställningar.   
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Bilaga 1. Detaljerad tabell miljöbilar 
 

  Borås Falköping Hjo Härryda Mölndal Skara Trollhättan Uddevalla Vårgårda Vänersborg 

Andel Miljöbilar 66% 83% 65% 63% 40% 56% 92% 61% 57% 56% 

Gas 43% 9% 0% 22% 7% x 91% 2% 47% 20% 

Etanol/bensin 20% 0% 0% 4% 2% x 0% 50% 0% 6% 

El/Hybrid 2% 25% 49% 13% 8% x 4% 1% 3% 3% 

Diesel 30% 51% 21% 39% 14% x 6% 31% 47% 57% 

Bensin 5% 16% 30% 23% 70% x 0% 15% 3% 14% 

 

Bilaga 2. Detaljerad tabell hushållsavfall 
 

 Borås Falköping Hjo Härryda Mölndal Skara Strömstad Trollhättan Uddevalla Vårgårda Vänersborg Rikssnitt 

Andel hushållsavfall som 
materialåtervinns eller 
biologiskt behandlas 43% 38,50% 36% 39% 40% 33,4% x 51% 70% 36% 57% 

 
 

50,6% 

Fraktioner (kg/inv & år)             

Kärl och säckavfall 189 168,5 186 171 223 208,1 579 191 200 197 188 225 

Tidningspapper 33,21 27,1 21,58 20,14 20,9 23,5 16 39,6 36 23 33,8 26,24 

Glas 20,54 15 16,04 19,97 15,5 27,9 22 18,5 23 13,1 17,77 19,93 

Pappersförpackningar 8,04 10,8 6,39 10,63 22,9 10,8 14 20,2 24 11 15 13,51 

Metall 1,47 1,1 1,42 1,82 1,9 2,2 1 2,6 9,6 1,3 1,88 1,58 

Plast 3,8 6,8 2,15 4,73 8,9 5,9 7 7,5 2,8 7,6 6,41 6,08 
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Bilaga 3. Detaljerad tabell skyddad natur 
 

  Borås Falköping Götene Hjo Härryda Mölndal Skara Strömstad Trollhättan Uddevalla Vårgårda Vänersborg 

Andel skyddad areal 2% 4% 13% 0,1% 4% 14% 9% 27% 1% 7% 2% 8% 

             

Total areal per skyddstyp (ha)             

Nationalpark        22943     

Naturreservat 1492 4623 2349 21 995 1975 4034 2574 328 2699 787 7060 

Naturvårdsområde   5566     391 84 1891 39  

Djur- och växtskyddsområde             

Skogligt biotopskyddsområde 91 70 43 63 41 3 18 18 23 21 70 41 

Övrigt biotopskyddsområde   25                     

 

 
  

 


