
Nina Lidholm
nina.lidholm@vargarda.se

RAPPORT
Sida

1(25) 
Datum

2017-04-04
 

 
 

 
 

 

 

Uppföljning av 
Lokala miljömål 2016

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se



Vårgårda kommun
Datum

2017-04-04
 

 
Sida

2(25)

Innehåll

Inledning...............................................................................................................3
Metod och avgränsning..................................................................................................................... 3
Analys................................................................................................................................................ 3

1 Luft......................................................................................................................4
1.1 Övergripande mål Luft Vårgårda.................................................................................................4
1.2 Delmål Luft Vårgårda................................................................................................................... 4
1.3 Fakta Luft..................................................................................................................................... 6

2 Vatten................................................................................................................10
2.1 Övergripande mål Vatten Vårgårda...........................................................................................10
2.2 Delmål Vatten Vårgårda.............................................................................................................11
2.3 Fakta – Vatten............................................................................................................................ 12

3Levande skogar................................................................................................14
3.1 Övergripande mål Levande skogar Vårgårda............................................................................14
3.2 Delmål Levande skogar Vårgårda.............................................................................................14
3.3 Fakta - Skog.............................................................................................................................. 14

4 Ett rikt odlingslandskap.................................................................................15
4.1 Övergripande mål Ett rikt odlingslandskap Vårgårda.................................................................15
4.2 Delmål Ett rikt odlingslandskap Vårgårda..................................................................................15
4.3 Fakta – Jordbruk........................................................................................................................ 16

5 En god bebyggd miljö.....................................................................................17
5.1 Övergripande mål En god bebyggd miljö Vårgårda...................................................................17
5.2 Delmål En god bebyggd miljö Vårgårda....................................................................................18

6 Giftfri miljö.......................................................................................................19
6.1 Övergripande mål Giftfri miljö Vårgårda.....................................................................................19
6.2 Delmål Giftfri miljö Vårgårda......................................................................................................19

7 Säker strålmiljö................................................................................................20
7.1 Övergripande mål Säker strålmiljö Vårgårda.............................................................................20
7.2 Delmål Säker strålmiljö Vårgårda..............................................................................................20

8 Skyddande ozonskikt.....................................................................................21
8.1 Övergripande mål Skyddande ozonskikt Vårgårda....................................................................21
8.2 Delmål Skyddande ozonskikt Vårgårda.....................................................................................21

9 Ett rikt växt och djurliv...................................................................................22
9.1 Övergripande mål Ett rikt växt och djurliv Vårgårda...................................................................22
9.2 Delmål Ett rikt växt och djurliv Vårgårda....................................................................................22

10 Information utbildning och engagemang...................................................23
10.1 Övergripande mål Information utbildning och engagemang Vårgårda.....................................23
10.2 Delmål Information utbildning och engagemang Vårgårda......................................................24

11 Källförteckning..............................................................................................25



Vårgårda kommun
Datum

2017-04-04
 

 
Sida

3(25)

Inledning

De lokala miljömålen visar Vårgårdas strävan att bidra till de nationella miljökvalitetsmiljömålen 
(miljömål) och de regionala miljömålen och deras syften. De nationella miljömålen beskriver 
tillståndet i miljön som krävs för en hållbar utveckling. 

De lokala miljömålen innefattar mål för såväl den kommunala verksamheten som för kommunen 
som helhet.  Målen är av olika typer: mätbara mål, strävansmål och åtgärder. Detta gör att 
uppföljningen består såväl av olika nyckeltal som beskrivning av utförda åtgärder. 

Det är första gången som de lokala miljömålen från 2012 följs upp. 

Metod och avgränsning
De lokala miljömålen följs upp och redovisas under de områden som de grupperats i sedan 
tidigare. Under varje område beskrivs vilka av de nationella miljömål som innefattas, samt kort 
om målet/målen nås på nationell och regional nivå. Den nationella och regionala 
miljöbedömningen är hämtad från uppföljningar med avseende på 2016.

Utsläppsdata för Vårgårdas övergripande mål har basår 1990, vilket är samma basår som 
används nationellt. I de lokala miljömålen anges att basår är 2010. Beroende på för vilka år 
statistik finns för har olika basår används. Under respektive mål där det är aktuellt beskrivs vilket 
basår som används.

Beskrivning av utförda åtgärder innefattar till största del vad som utförts under det senaste året.

I juni 2015 antog kommunfullmäktige miljöberedningens förslag till Miljöstrategi som innehåller 
en rad åtgärder inom miljöområdet som ska genomföras under perioden 2015-2020. Strategin 
innehåller åtgärder för att nå Vårgårdas vision, de lokala miljömålen och det politiska 
inriktningsmålet för fokusområde Hållbar miljö ”Kommunen har en stark miljöprofil och 
kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet med att skapa det uthålliga 
samhället”. 

Delar från de lokala miljömålen som är formulerade som åtgärder och som miljöberedningen 
ansågs som viktiga fördes in i miljöstrategin. Uppföljningen av dessa åtgärder är det samma som 
uppföljningen av miljöstrategin för 2016.

Analys
Det lokala måldokumentet är omfattande. Det är svårt att följa upp och hålla levande. Dels för att 
de är många mål och dels för att det är en blandning av strävansmål, mätbara mål och aktiviteter. 

I uppföljningen redovisas utförda åtgärder och nyckeltal.  Det har utförts och att det pågår arbete 
inom många mål och delmål. Om det är tillräckligt och om det var det som avsågs när målen 
skrevs går dock inte att säga. Därför har det inte varit möjligt att göra någon bedömning kring 
om respektive mål nås eller inte. Uppföljningen får därmed ses som en lägesavstämning kring 
miljöläget och miljöarbetet i Vårgårda. 

De lokala miljömålen antogs 2012 och var då anpassade till antagna styrdokument i Vårgårda 
kommun de nationella och regionala miljömålen. Det svenska miljömålssystemet förändrats och 
det har tillkommit nya regionala miljömål sedan de lokala miljömålen antogs. Sedan 2012 har 
även flera nya styrdokument i kommunen beslutats. Detta gör att de lokala miljömålen är i behov 
att uppdateras.

Vid en revidering av målen rekommenderas det att begränsa antalet mål och se till att de är 
tydliga och mätbara samt att det vid framtagande även tas fram metodbeskrivning kring hur 
målen ska följas upp. 
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1  Luft

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning.

Målen nås inte nationellt eller regionalt. 

1.1  Övergripande mål Luft Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Kontinuerlig minskning av den totala 
energiåtgången per invånare i 
kommunen. Målet måste dock sättas i 
relation till invånarantal och företagens 
produktionsmängder. Basår är 2010.

Energianvändningen totalt i kommunen har minskat från 29,8 
MWh 2010 till 25,9 MWh 2015. 

Läs mer under 1.3 Fakta Luft.

Kontinuerlig ökning av andelen 
förnyelsebara bränslen.

Förnybara bränslen för transporter och uppvärmning ökar.

För uppvärmning används i förvaltningen inte något fossilt 
bränsle. Fjärrvärmen är till 99% förnybar.

Läs mer under Fakta Luft på sidan 6.

Kontinuerlig minskning av utsläppen till 
luften av ämnen som ger negativa 
hälsoeffekter (främst sot, partiklar, 
flyktiga organiska föreningar, 
svaveldioxid samt kväveoxider).

Kontinuerlig minskning sker.

Läs mer under 1.3 Fakta Luft.

Kontinuerlig minskning av utsläpp av 
försurande ämnen (främst svaveldioxid 
och kväveoxider) och växthusgaser 
(främst koldioxid).

Kontinuerlig minskning av utsläppen sker.

Läs mer under 1.3 Fakta Luft.

1.2  Delmål Luft Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Kontinuerlig minskning av utsläppen av 
växthusgaser.

Kontinuerlig minskning av utsläppen sker.

Läs mer under 1.3 Fakta Luft.

Fortsatt medverkan i Luft i Västs 
samordnade mätningar.

Kommunen är medlem och samordnade mätningar utförs. 
Mätresultat presenteras på Luft i Västs hemsida1 

Fortsatt aktivt arbete med 
energirådgivning internt och externt i 
kommunen.

Rådgivning externt sker från den kommunala energi- och 
klimatrådgivaren. Efter 2014 när det statliga stödet för 
energieffektivisering avslutades finns ingen extra resurs för att 
arbeta internt med detta. Arbete med energieffektivisering i 
verksamheten sker löpande utav fastighetsavdelningen.

1 Luft i Väst http://www.luftivast.se/. 

http://www.luftivast.se/
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Mål Uppföljning 2016

Kontinuerlig ökning av antalet fastigheter 
anslutna till fjärrvärmenätet.

Detta delmål har inte följts upp.

Årliga informationskampanjer för 
hänsynsfull vedeldning.

Detta har inte utförts.

Antalet tjänsteresor med kollektivtrafik ska 
öka kontinuerligt för kommunens anställda 
och förtroendevalda.

Resepolicy antagen av kommunfullmäktige 2015. Enligt 
policyn ska resor med kollektivtrafik prioriteras i första hand. 
Uppföljning över antal tjänsteresor med kollektivtrafik har inte 
genomförts.

Kontinuerlig ökning av antalet 
biogasdrivna bilar i kommunens 
förvaltning

Det politiska verksamhetsmålet ”Andelen gasbilar i 
förvaltningen ska öka” innebär att kontinuerligt arbete sker 
med att byta ut förvaltningens fordon till gasfordon. 

Vid årsskiftet var andelen gasfordon (personbilar och lätta 
lastbilar) i förvaltningen och Vårgårda Bostäder 37 procent. 
För enbart förvaltningen var hälften av alla personbilar och en 
fjärdedel av alla lätta lastbilar gasdrivna.

Läs mer under 1.3 Fakta Luft.

Fortsatt arbete med översyn av 
energisparande åtgärder inom de 
kommunägda fastigheterna.

Strategi för minskad energianvändning i Vårgårda kommuns 
egen verksamhet energieffektivisering i kommunens 
verksamheter antogs 2011-05-18 av kommunstyrelsen. Årlig 
uppföljning fram till 2014 då slutrapport av arbetet år utfördes 
i samband med att det statliga stödet för personalresurs för 
intern energieffektivisering tog slut. 

Arbete med energieffektivisering i verksamheten sker löpande 
utav fastighetsavdelningen.
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1.3  Fakta Luft

Energianvändning

Energianvändningen har i Vårgårda minskat något sedan 2010, men det går inte att se någon 
tydlig trend för fortsatt minskning. Nationellt syns en trend kring viss minskning. Vissa sektorer 
har vissa år sekretessbelagda uppgifter på kommunal nivå2. Per invånare har energiförbrukningen 
minskat från 27 till 23 MWh per person. Tillgänglig statistik ger inte möjlighet att relatera 
energianvändningen till företagens produktionsmängd. Uppgifter på kommunal nivå är även 
svåra att jämföra nationellt. 

Figur 1. Energianvändning per förbrukarkategori3. (..) innebär sekretessbelagda uppgifter på kommunal nivå.

Förnybara bränslen

Energianvändningen från förnybara bränslen ökar och användningen från fossila bränslen 
minskar i Vårgårda och i landet. På grund av sekretessbelagda uppgifter på kommunal nivå går 
det inte att beräkna hur mycket andelen förnybara bränslen har ökat sedan 2010.

Figur 2. Energianvändning i Vårgårda per bränsletyp3 . (..) innebär sekretessbelagda uppgifter på kommunal nivå.

Förnybara bränslen för transporter ökar i Vårgårda och är i nivå med riket.

Figur 3. Energianvändning för transporter3. (..) innebär sekretessbelagda uppgifter på kommunal nivå.

2 Miljömålsportalen http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=46&pl=1
3 Statistikdatabasen SCB 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/?rxid=3d63a380-
6fc2-4a36-b4b0-62001d6e337b

Slutanvändning  per bränsletyp (MWh) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Flytande (icke förnybara) 159975 .. 114047 107393 107718 90232
Fast (icke förnybara) 0 0 0 0 0 0
Gas (icke förnybara) .. .. .. .. .. ..
Flytande (förnybara) .. 6297 5606 9406 .. 7554
Fast (förnybara) .. .. .. .. 38904 39207
Gas (förnybara) 0 .. .. 0 0 0
Fjärrvärme 0 0 0 0 0 0
El 83881 82017 85870 81206 .. ..
Summa 297525 279116 249059 240052 247822 259355

Energianvändning förbrukarkategori (MWh) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jordbruk,skogsbruk,fiske 18785 16849 17649 17140 16442 16707
Industri, byggverks. 32340 32677 27804 27712 42088 ..
Offentlig verksamhet 8754 7403 7494 7542 7196 7836
Transporter 131835 113251 94908 91688 90413 89401
Övriga tjänster 15233 23166 12385 12115 12286 20081
Småhus 84134 78526 80780 76266 71686 74928
Flerbostadshus 3208 4472 .. .. 4956 5272
Fritidshus 3236 2772 .. .. 2756 ..
Summa 297525 279116 249059 240052 247822 259355

Per invånare 27,19 25,39 22,58 21,69 22,35 23,23
Per invånare  i små- och flerbostadshus 7,98 7,55 6,91 7,18
Invånarantal 10943 10994 11030 11065 11089 11165

Energianvändning transporter (MWh) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Flytande (icke förnybara) 125123 107496 89832 83565 .. 82416
Flytande (förnybara) 6576 5644 4962 8022 .. 6884
El 136 111 114 101 87 101
Summa 131835 113251 94908 91688 90413 89401

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/?rxid=3d63a380-6fc2-4a36-b4b0-62001d6e337b
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/?rxid=3d63a380-6fc2-4a36-b4b0-62001d6e337b
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=46&pl=1
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Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser har i Sverige minskat med 24 % sedan 1990. I Vårgårda har 
utsläppen minskat med 7% sedan 2010 och 15% sedan 1990.

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan är att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 % 
lägre än utsläppen år 1990. Det innebär att om minskningstakten av utsläppen inte ökar kommer 
inte målet att kunna uppnås4.

Koldioxidutsläpp från industri och övriga sektorer är ett nyckeltal som årligen följs upp av 
medlemmarna i Sveriges Ekokommuner. Utvecklingen har gått åt rätt håll sedan 1990 i Vårgårda 
och i genomsnitt av medlemskommunerna.

Figur 4. Koldioxidutsläpp från industrin, Vårgårda och medel av Sveriges Ekokommuner5.

Koldioxidutsläpp från industrin har minskat i Vårgårda från 0,38 ton/ invånare år 2010 till 0,28 
ton/invånare 2014. Från övriga sektorer har utsläppen minskat från 4,9 till 4,2 ton/invånare5.

Figur 5. Koldioxidutsläpp från övriga sektorer, Vårgårda och medel av Sveriges Ekokommuner5.

4 Miljömålsportalen http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-
till-ar-2020/

5 Sveriges Ekokommuner Miljöbarometern http://sekom.miljobarometern.se/vargarda

http://sekom.miljobarometern.se/vargarda
http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2020/
http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2020/
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Utsläpp av sot och partiklar

Utsläppen av sot har minskat med 14% i Vårgårda och 16% i Sverige mellan 2010 och 20146.

Det har skett en marginell utsläppsminskning av partiklar i <10 mikrometer sedan 1990 i 
Vårgårda. Utsläpp av partiklar i storlek <2,5 mikrometer har sedan under samma tid minskat 
med 7%. Under samma tidsperiod har minskningen i Sverige varit 29 respektive 34% . 

Utsläpp av flyktiga organiska föreningar

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (NMVOC) var år 2014 183 900 ton. Utsläppen har 
minskat med 51% i Sverige sedan 1990. Minskningen är nästan lika stor, 47%, i Västra 
Götalands län och i Vårgårda7. Sverige har ett åtagande att minska utsläppen till 164 000 ton till 
år 2020.

Figur 6. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen i Vårgårda under perioden 1990-20147.

Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxid

Utsläpp av svaveldioxid (SO2) har minskat mycket och är idag mindre än en fjärdedel av 1990 
års utsläpp8. 

I länet var utsläppen 2014 av svaveldioxid i länet 2200 ton. Länets mål är att inte överstiga 3000 
ton per år är uppnått9. Lokal data finns inte. Såväl nationellt, regionalt och lokalt har utsläppen av 
kväveoxider halverats sedan 199010. 

Fordon

Sedan 2010 har andelen gasfordon i förvaltningen ökat.  I uppföljningen av det politiska 
verksamhetsmålet ingår sedan 2016 även kommunens bostadsbolag, Vårgårda Bostäder. Vid 
årsskiftet 2016/2017 var andelen gasdrivna personbilar 47 % och andelen gasdrivna lätta lastbilar 
22 %. Totalt blir andelen gasdrivna fordon 37%.

6 Nationella emissionsdatabasen http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-
emissionsdatabas/Pages/default.aspx

7 Nationella emissionsdatabasen http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-
emissionsdatabas/Pages/default.aspx

8 Miljömålsportalen http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=126&pl=1
9 Miljömålsportalen  http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?

iid=126&pl=2&t=Lan&l=14 
10 Miljömålsportalen http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=91&pl=1
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http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=126&pl=2&t=Lan&l=14
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=126&pl=2&t=Lan&l=14
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=126&pl=1
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
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Figur 7. Leasade och äga fordon, personbilar och lätta lastbilar i förvaltningen inklusive kommunens bolag Vårgårda 
Bostäder per den 31 december 2016.

I den nationella miljöfordonsdiagnosen som gjordes i början av 2016 hamnade 
kommunkoncernen på plats 51 för biofordon (gas-, el- och hybridfordon), avseende personbilar. 
Gällande de lätta lastbilarna var andelen gasfordon 22 % vilket medförde plats 57 i rankingen av 
biofordon. Andel miljöbilar i förvaltningen var 44 % vilket innebar plats 75 nationellt, där 
medelvärdet var 33%.

I Vårgårda kommun fanns det vid årsskiftet 2015/2016 6178 personbilar registrerade, vilket är 
0,55 fordon per invånare. Fördelningen mellan olika bränsletyper är i Vårgårda lik fördelningen i 
riket11.

Figur 8. Andel fordon per drivmedelskategori i Vårgårda och Sverige vid årsskiftet 2015/201611.

11 Miljöfordonsdiagnos 2016.

Fossila drivmedel

Kategori Bensin Diesel

Vårgårda Riket Vårgårda Riket Vårgårda Riket Vårgårda Riket
Privat 67,2 68,4 0,4 0,7 27,2 25,1 0,0 0,0
Företag* 13,3 19,7 1,1 1,9 81,9 70,9 0,0 0,1
Kommun 3,3 14,8 0,0 5,9 46,7 45,0 0,0 0,1
Totalt 65,2 63,4 0,4 0,9 29,0 29,6 0,0 0,0

Förnybara drivmedel

Kategori Etanol Gas El

Vårgårda Riket Vårgårda Riket Vårgårda Riket Vårgårda Riket
Privat 4,2 5,1 1,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Företag* 0,5 2,2 2,1 2,9 0,0 0,5 1,1 1,8
Kommun 0,0 13,0 46,7 17,9 3,3 2,1 0,0 1,2
Totalt 4,0 4,9 1,3 0,9 0,1 0,1 0,0 0,2

Bensin- 
Hybrid

Diesel- 
Hybrid

Plugg-in 
Hybrid

Totalt Bensin Diesel Gas El Laddhybrid Andel gas

Förvaltningen 54 3 29 22 41% 41%

Vårgårda Bostäder 5 2 2 1 0% 60%

Totalt 59 3 31 22 2 1 37% 42%

Andel 
biofordon 

(gas, el 
hybrid)
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2  Vatten

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålen: Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker.

Målen nås inte nationellt eller regionalt. Målet Grundvatten av god kvalitet är bedöms nära att 
nås på regional nivå.

2.1  Övergripande mål Vatten Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Grundvattentillgångar av betydelse för 
den framtida vattenförsörjningen ska, då 
de behöver tas i bruk, vara bevarade i 
sådant skick att de utgör en användbar 
naturresurs.

Kommunens vattenförsörjning bygger på grundvatten. 

Algutstorp och Storehagen är de två grundvattentäkter 
kommunen har och de är skyddade genom fastställt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter.

Grundvattenkvaliteten ska inte påverkas 
negativt av mänskliga aktiviteter.

Grundvattentillgångarna i Vårgårda; Hol, Östadkulle, 
Lagmansholm och Algutstorp - Horla har god kemisk och 
kvantitativ status12.

Sjöars, stränders och vattendrags stora 
värden för natur- och kulturupplevelser 
samt bad och friluftsliv ska värnas.

Hänsyn tas vid planering, tillståndsgivning och vid tillsyn.

Tematiskt tillägg till ÖP-06 – Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) antagen av kommunfullmäktige 2015-
08-19 innehåller utpekade områden för strandnära 
bebyggelse och friluftsverksamhet. Planen gäller som 
vägledning för detaljplanering och bygglov i utpekade 
områdena. Genom planläggning av attraktiva strandnära 
områden kan den negativa påverkan på kultur-, natur- och 
fritidsvärden minskas. 

Fiskar och andra arter som lever i, eller är 
direkt beroende av sjöar och vattendrag, 
ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd 
utan hinder av föroreningar, 
vandringshinder, regleringar eller andra 
störningar.

Sjöar och vattendrag i Vårgårda är negativt påverkade på 
olika sätt.

Läs mer under 2.3 Fakta Vatten.

Värdefulla våtmarker ska bevaras. Beaktas av Samhällsbyggnadsverksamheten.

Halter av gödande ämnen (fosfor och 
kväve) i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden.

Av de största sjöarna och åarna i Vårgårda  har är det endast 
Svartån som inte har tillfredsställande resultat vad gäller 
övergödning.

Läs mer under 2.3 Fakta Vatten.

12 VISS http://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A5rg%C3%A5rda&s=S
%C3%B6k

http://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A5rg%C3%A5rda&s=S%C3%B6k
http://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A5rg%C3%A5rda&s=S%C3%B6k
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2.2  Delmål Vatten Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

År 2014 har kommunen fastställt en 
kommunal vattenförsörjningsplan*.

Ej utfört.

Fortsatt kalkning av sjöar och vattendrag 
som kalkas idag så länge detta behövs för 
att upprätthålla en god vattenkvalitet (pH 
minst 6,0 och alkalinitet minst 0,05 
milliekvivalenter per liter).

Kommunen tar prover och kalkar sjöar och vattendrag i 
Vårgårda på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Kalkning pågår i Lilla Fäsjön, Stora Fäsjön, Lången i Lena, 
Bäsjön, Lången i Bergstena och Jämnesjön.

Prover tas i (undantaget 2016 på grund av låga flöden): Stora 
Fäsjö, Lången i Lena, Bäsjön, Klevasjön, Stora Lången, 
Kvinnestadsjön, Tåsjön och Jämnesjön

Ny bebyggelse i strandnära lägen 
lokaliseras till ett fåtal platser genom 
detaljplaneläggning.

Det görs i enlighet med Tematiskt tillägg till ÖP -06 – 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, kommunfullmäktige 
2015-08-19.

År 2018 ska alla enskilda avlopp i 
kommunen vara inventerade.

Inventeringen ska vara klar 2020 i enlighet med reviderad 
genomförandeplan, kommunstyrelsen 2016-05-25. 
Genomförandeplanen är uppdaterad i enlighet med 
kommunens utredning om framtida dragningar av 
överföringsledningar till Hol och Horla. Arbete utförs i enlighet 
med planen.

Vid årsskiftet 2016/2017 var 1397 av 2500 avlopp 
inventerade, vilket motsvarar 56 procent13.

År 2021 ska alla enskilda avlopp i 
kommunen uppfylla kraven i 
Naturvårdsverkets allmänna råd.

Av de 297 stycken avlopp som inventerades under 2016 var 
cirka 70 procent inte godkända. Enligt den reviderade 
genomförandeplanen ska alla avlopp vara åtgärdade senast 
2024.

Vid tillsyn av areella näringar prioriteras 
företag belägna i anslutning till Säveån, 
Nossan, Ornungasjön, Kvinnestadsjön 
och Säven*.

I tillsyns- och kontrollplanen för myndighetsnämnden Bygg  
och Miljö görs prioriteringar utifrån verksamhetens art och 
utsläpp. 

Våtmarker som i Länsstyrelsens 
inventering 1993 utpekats som objekt 
med särskilt högt naturvärde (klass I) och 
högt naturvärde (klass II) ska skyddas 
från exploatering och negativ påverkan.

Beaktas av Samhällsbyggnadsverksamheten.

Totalfosforhalten i Säveån ska vara högst 
30 μg/l (flödesvägt), kvävehalten i Säveån 
ska minska i takt med fosforhalterna. 
(Kontrollen sköts av Göta älvs 
vattenvårdsförbund. Årliga rapporter 
publiceras.)

Tillståndsklassningen av Säveån med avseende på totalfosfor 
i Vårgårda kommun ger hög status vid Sävens utlopp och 
nedströms Vårgårda samt god status vid Svartån. Anten-
Mjörnkommittén som Vårgårda kommun är medlem i, utför 
särskilda undersökningar av kväve och fosfor uppströms 
Vårgårda och uppströms Vårgårda reningsverk. Under 
perioden 2010-2015 har totalfosforhalten överstigit 30 µg/l vid 
åtta tillfällen under tre olika år. Det går inte att se någon trend 
kring minskade kvävehalter.

Läs mer under 2.3 Fakta Vatten.

13 Vårgårda kommun. Genomförandeplan för Inventering av enskilda avlopp – Uppföljning 2016.

*Återfinns i Vårgårda kommuns Miljöstrategi och dess uppföljning för 2016.
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2.3  Fakta – Vatten

Så mår Vårgårdas sjöar och vattendrag

I kommunen finns 85 sjöar som är större än ett hektar. De största sjöarna är Säven, Ornungasjön 
och Kvinnestadsjön och de uppnår måttlig till god ekologisk status. De största åarna är Säveån, 
Nossan, Kyllingsån och Svartån. De uppnår måttlig ekologisk status. Ingen av sjöarna eller åarna 
uppnår god kemisk status. Mer information går att finna i vattenmyndighetens databas VISS14.

Ekologisk 
status

Kemisk 
status

Övergödning 
och syrefattiga 
förhållanden

Miljögifter Försurning Förändrade 
habitat genom 
fysisk påverkan

Säven Måttlig Ej god Nej Ja Ja Ja

Ornungasjön Måttlig Ej god Nej Ja Nej Ja

Kvinnestad-
sjön

God Ej god Nej Ja Nej Nej

Säveån  -
Säven

Måttlig Ej god Nej Ja Ja Ja

Säveån - 
Vårgårda

Måttlig Ej god Nej Ja Nej Ja

Säveån - 
Alilngsås

Måttlig Ej god Nej Ja Nej Ja

Nossan Måttlig Ej god Nej Ja Nej Ja

Kyllingsån Måttlig Ej god Nej Ja Nej Ja

Svartån Måttlig Ej god Ja Ja Ja Ja

Kyllingsån = mynningen i Säveån till Lillån och Änskåns sammanflöde vid Landa
Säveån  - Säven = Vårgårda till Sävens utlopp
Säveån  - Vårgårda = Svartåbäckens inflöde till Kyllingsåns inflöde / genom Vårgårda
Säveån  - Alingsås = Alingsås centrum till Vårgårda
Nossan = Hudene till Fåglum

Figur 9. Översikt av status i sjöar och vattendrag i Vårgårda kommun14. 
 

Göta älvs vattenvårdsförbund utför vattendragskontroller i Säveån i enlighet med fastställt 
kontrollprogram, som redovisas i årliga rapporter15. Särskilda undersökningar av kväve och 
fosfor i Säveån uppströms Mjörn görs årligen på uppdrag och bekostnad av Anten-
Mjönkommittén. Under perioden 2010-2015 har totalfosforhalten överstigit 30 µg/l (utifrån 
månatliga provtagningar) vid åtta tillfällen under tre olika år. Det går inte att se någon trend av 
minskande kvävehalter.

14 VISS http://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A5rg%C3%A5rda&s=S
%C3%B6k

15 Göta Älvs Vattenvårdsförbund http://www.gotaalvvvf.org/rapporter/2015.4.6415ff0c14d7f424dbecdaf7.html

http://www.gotaalvvvf.org/rapporter/2015.4.6415ff0c14d7f424dbecdaf7.html
http://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A5rg%C3%A5rda&s=S%C3%B6k
http://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A5rg%C3%A5rda&s=S%C3%B6k
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Figur 10. Högsta uppmätta värde per år av totalfosfor vid två mätpunkter i Vårgårda16.

Figur 11. Årliga medelvärden av kvävehalter vid två mätpunkter i Vårgårda16.

16 Göta Älvs Vattenvårdsförbund http://www.gotaalvvvf.org/rapporter/2015.4.6415ff0c14d7f424dbecdaf7.html
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3 Levande skogar

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålet Levande skogar.

Målet nås inte nationellt eller regionalt. 

3.1  Övergripande mål Levande skogar Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

En uthållig biologisk produktion samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och natur- och 
friluftsintressen värnas.

Av kommunens egen produktionsskog är 19% (44 ha) avsatt 
för naturvård. I kommunen finns även FSC-certifierad skog 
och skyddade naturområden.

Läs mer under 3.3 Fakta Skog. 

3.2  Delmål Levande skogar Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Genom fortsatt framsynt arbete med 
naturvårdsfrågor ska kommunen stärka 
den positiva bilden av kommunen som en 
attraktiv kommun att bosätta sig i och 
verka i.

Inget speciellt arbete under 2016.

Kommunen ska medverka i 
skogsvårdsprojekt och därmed öka 
möjligheterna att få bidrag från 
Skogsstyrelsen för kompetensutveckling, 
natur- och kulturvårdsåtgärder, plantering 
och röjning av ädellövskog (alm, ask, 
avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn), 
samt fri rådgivning och utsyning i 
samband med dessa åtgärder.

Inget speciellt arbete under de senare åren.

3.3  Fakta - Skog
Arealen FSC certifierad skog har nästan tiodubblats i Vårgårda mellan 2006 och 2011. Från 1249 
till 10579 hektar17. Av kommunens egen produktionsskog är 19% (44 ha) avsatt för naturvård 
(naturvård orört och naturvård med skötsel).

I Vårgårda är 2 % av arealen skyddad natur och den är uppdelat på 750 hektar naturreservat, 38 
naturvårdsområde och 70 hektar skogliga biotopskyddsområden. Det fem naturreservaten är: 
Ljungås, Lärkemosse, Tånga Hed, Tränningen och Yxnås. 

Kommunens naturvårdsområde består av Mängsholms ekhagar.

Holtsäckra och Lida tillsammans med Ljungås, Lärkemosse, Tånga Hed och Yxnås är Natura 
200 områden, vilka skyddas enligt EU:s fågel- respektive habitatdirektiv.

17 Svenska FSC https://se.fsc.org/se-se/fscs-betydelse/statistik-och-fakta

https://se.fsc.org/se-se/fscs-betydelse/statistik-och-fakta
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4  Ett rikt odlingslandskap

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Målet nås inte nationellt eller regionalt.

4.1  Övergripande mål Ett rikt odlingslandskap Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Uthållig produktion av jordbruksprodukter 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.

Andelen ekologiska odlad åkermark har ökad från 11 % år 
2009 till 25 % år 2015. Medel i Sveriges Ekokommuner var 
samma år 2015 14 %18. 

I Vårgårda finns åtta områden som är riksintresse för 
kulturmiljövård19.

4.2  Delmål Ett rikt odlingslandskap Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Miljöhänsyn tas vid upphandling av 
livsmedel.

Miljöhänsyn tas vid upphandling av livsmedel i enlighet med 
kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer för miljö och 
etiska krav vid upphandling som antogs 2015. I den mån det 
går ska även upphandlingar utformas så att det blir möjligt för 
lokala och mindre företag kan delta.

Sedan 2016 finns ett politiskt verksamhetsmål för ökad andel 
svenskt kött, av den mängd kött som serveras. I kommunens 
livsmedelsavtal för färskt kött och chark är alla produkter från 
Sverige. Resultatet för kostenheten var 96,7 procent svenskt 
kött och sammantaget för alla kommunens verksamheter som 
handlar från livsmedelsavtalet var resultatet 91 procent, vilket 
var över målvärde på 90 procent. 

Skolmatsedlar planeras efter säsong. Svensk frukt och 
grönsaker köps när det finns tillgång och under vinterhalvåret 
minskas inköpen av växthusodlade grönsaker från andra 
länder. Av den totala livsmedelsbudgeten för 2016 användes 
69 procent till svenska varor.

I kommunala kök ska andelen ekologiskt 
certifierade livsmedel utgöra 25 % år 
2018.

Ökad andel ekologiska livsmedel är ett verksamhetsmål  som 
har funnits i flera år. Arbete med målet pågår. Andelen 
ekologiskt i verksamheten var vid årsskiftet 2016/2017 23 
procent. I detta ingår såväl de kommunala köken som andra 
verksamheter som köper livsmedel genom kommunens 
livsmedelsavtal.

Inom kostenheten ligger köken inom skola och förskola 
mellan 26-44 procent ekologiska livsmedel. Äldreomsorgens 
kök har en nivå strax under 20 procent. 

Läs mer under 4.3 Fakta Jordbruk.

18 Sveriges Ekokommuner Miljöbarometern http://sekom.miljobarometern.se/vargarda
19 Kulturmiljövård Vårgårda kommuns hemsida

http://sekom.miljobarometern.se/vargarda
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4.3  Fakta – Jordbruk
I Vårgårda kommun är andelen jordbruksmark med ekologisk odling drygt 10 procent högre än 
genomsnittet av de Svenska Ekokommunerna.

Figur 12. Andel jordbruksmark som får miljöstöd för ekologisk odling i Vårgårda och i medel av de Svenska 
Ekokommunerna20

Andelen ekologiska livsmedel som köps in till den kommunala organisationen ökar, men når inte 
upp till medlet för de svenska Ekokommunerna. 

Figur 13. Utveckling av ekologiska livsmedel i kommunkoncernen för Vårgårda och medel av Sveriges 
Ekokommuner20. 

20 Sveriges Ekokommuner Miljöbarometern http://sekom.miljobarometern.se/vargarda

http://sekom.miljobarometern.se/vargarda
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5  En god bebyggd miljö

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålet En god bebyggd miljö.

Målet nås inte nationellt eller regionalt.

5.1  Övergripande mål En god bebyggd miljö Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Avfall och restprodukter ska återföras i 
kretsloppet på ett sätt så att miljön inte 
tillförs giftiga eller svårnedbrytbara 
ämnen.

Sker i enlighet med avfallsplanen.

Den totala mängden avfall och avfallets 
farlighet ska minska.

Mängden hushållsavfall i Vårgårda var för år 2015 429 kg per 
person. Det är lägre än genomsnittet för Sveriges 
Ekokommuner där värdet är 525 kg.

Mängden mat- och restavfall minskar för varje år i Vårgårda. 
År 2011 var det 224 kg per person och år 2016 hade 
mängden minskat till 187 kg per person. 

Tätortsnära natur- och 
rekreationsområden ska värnas.

Beaktas vid planering av Samhällsbyggnadsverksamheten.

Människor ska inte utsättas för skadliga 
luftföroreningar, bullerstörningar, 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- 
eller säkerhetsrisker.

I planeringsarbetet tas hänsyn till detta.

Ventilationssystemen i alla byggnader ska 
ge en tillfredsställande luftkvalitet.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs regelbundet i 
flerfamiljshus.

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.

Beaktas av Samhällsbyggnadsverksamheten.
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5.2  Delmål En god bebyggd miljö Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Högst 500 meters promenadavstånd till 
närmaste grönområde för boende i 
detaljplanelagda områden*.

Analys görs i varje detaljplan. 

I arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten 
kommer en grönstrukturanalys att göras. Det ska underlätta 
bedömningarna21. 

2013 ska kommunfullmäktige anta en 
avfallsplan*.

Den delregionala avfallsplanen godkändes av 
kommunstyrelsen 2014-02-12.

Utbyggnad av separata ledningar för 
dagvatten och avloppsvatten i 
kommunens nät ska vara färdig 2020. 
Inventering av nätet ska göras och 
resultera i en prioriteringsordning av olika 
områden.

Utredning pågår och kommer att utföras i samband med 
planerade reinvesteringar.

År 2015 ska alla abonnenter erbjudas 
insamling av matavfall för rötning.

Införande av matavfallsinsamling påbörjades under hösten 
2016. 

Kyllingsåns och Säveåns närområden ska 
rustas upp och göras mer tillgängliga för 
allmänheten*.

Utvecklingsplan för Kyllingsån i tätorten har genomförts och 
presenterades för kommunstyrelsen 2015. Materialet kommer 
att ingå i fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort.

21 Uppföljning av Miljöstrategin 2016.
*Återfinns i Vårgårda kommuns Miljöstrategi och dess uppföljning för 2016.
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6  Giftfri miljö

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålet Giftfri miljö.

Målet nås inte nationellt eller regionalt.

6.1  Övergripande mål Giftfri miljö Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Kemiska ämnen och metaller som 
skapats eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller miljön.

Har inte följts upp på lokal nivå.

6.2  Delmål Giftfri miljö Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Miljöhänsyn tas vid upphandling av 
kemiska produkter.

Miljöhänsyn tas vid upphandling av kemiska produkter.

Under 2015 antogs en ny upphandlingspolicy (KF 2015-10-
14) där hållbarhet ett centralt begrepp. Det antogs även 
riktlinjer vid upphandling med krav på social och ekologisk 
hållbarhet (KS 2015-10-02). 

Enligt styrdokumenten ska upphandlingen inriktas så mycket 
som möjligt till miljö- och hälsovänliga alternativ. I första hand 
väljs miljömärkta produkter.  Krav ställs även så att 
utfasnings- eller riskminskningsämnen i produkten undviks. 

På kommunens hemsida ska finnas 
aktuell information om bekämpningsmedel 
och hushållens kemikalier.

Information om avfallshantering22 finns, samt information om 
att minska avfallsmängderna. Övergripande information om 
att leva miljösmart23 samt om att tvätta bilen rätt24.

Riktad information via VA-fakturan om 
hushållskemikalier till alla abonnenter.

Ej utfört. Går ej att lösa med nuvarande debiteringssystem.

År 2014 ska en ny kommunal 
handlingsplan för förorenade områden 
fastställas av kommunstyrelsen*.

Ej utfört. Befintliga förorenade områden inventeras i 
samband med detaljplanering. Exempelvis har inventering 
utförts vid Vårgårda Markservice 2016.

22 Vårgårda kommuns hemsida http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo/avfall-och-
atervinning.html

23 Vårgårda kommuns hemsida http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo/klimat-och-miljo/leva-
miljovanligt.html

24 Vårgårda kommuns hemsida http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo/kemikalier.html

http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo/kemikalier.html
http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo/klimat-och-miljo/leva-miljovanligt.html
http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo/klimat-och-miljo/leva-miljovanligt.html
http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo/avfall-och-atervinning.html
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7  Säker strålmiljö

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålet Säker strålmiljö.

Målet har enbart bedömts på nationell nivå och bedöms nära att nå.

7.1  Övergripande mål Säker strålmiljö Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Människor ska skyddas mot stråldoser så 
långt det är tekniskt möjligt och 
hälsomässigt motiverat.

Har inte följts upp på lokal nivå.

Myndighetsnämnden bygg och miljö ska 
kontinuerligt följa upp forskning kring 
risker i samband med magnetfält 
orsakade av t.ex. kraftledningar och 
antenner.

Görs löpande av Bygg- och miljönheten.

7.2  Delmål Säker strålmiljö Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Nya bostäder, skolor och förskolor ska 
placeras så att de har betryggande 
avstånd till kraftledningar, 
mottagningsstationer och transformatorer.

Rekommendationer om avstånd följs vid bygglovsprövningar.

Löpande information om riskerna med 
solarieanvändning.

Ej aktuellt, då badet inte längre har solarium.

Förmedla kunskap om riskerna med 
radon och vara husägare behjälpliga med 
radonmätningar.

Bygg- och miljöenheten förmedlar kontakter för mätningar 
samt utför mätningar vid behov.
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8  Skyddande ozonskikt

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålet Skyddande ozonskikt.

Målet är bedömt på nationell nivå och har uppnåtts.

8.1  Övergripande mål Skyddande ozonskikt Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen skall 
vara så litet som möjligt.

Har inte följts upp på lokal nivå.

8.2  Delmål Skyddande ozonskikt Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Krav på åtgärder ska ställas på ägare till 
rapporteringsskyldiga 
köldmedieanläggningar (mer än 10 kg) då 
anläggningarna har läckt mer än 5 % av 
köldmedieinnehållet.

Uppföljning av företagens inrapporteringar till kommunen görs 
årligen.
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9  Ett rikt växt och djurliv 

Området innehåller mål för att nå de nationella miljömålet Ett rikt växt och djurliv.

Målet nås inte nationellt eller regionalt.

9.1  Övergripande mål Ett rikt växt och djurliv Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Kommunens fysiska planering ska 
beaktas att värdekärnor bevaras och att 
spridningsvägar för växter och djur inte 
skärs av.

Hänsyn tas vid planering av Bygg- och miljöenheten.

Kommunen medverkar i Länsstyrelsens 
arbete med regionala landskapsplaner.

Kommunen följer upp och tar hänsyn till regionala 
landskapsplaner vid tillsynsprövning och bygglovsprövning.

9.2  Delmål Ett rikt växt och djurliv Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Kommunen ska medverka i projekt som 
främjar ett rikt växt- och djurliv.

Inga speciella insatser under 2016.
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10  Information utbildning och engagemang

Nationellt och regionalt finns det inte några specifika mål inom detta område utan kan anses 
bidra till alla de nationella och regionala miljömålen.

10.1  Övergripande mål Information utbildning och engagemang Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Medvetande hos alla kommuninvånare 
om hur våra handlingar påverkar miljön.

Några exempel på arbete under 2016.

Under Framtidsdagen den 4 april erbjöd föreläsningar och 
utställare. Kommunens verksamheter informerade bland 
annat om källsortering, matavfallsinsamling, kommunens 
vision, sol-el för privatpersoner, utfasning av glödlampan samt 
miljösmarta tips i vardagen. Utöver detta  föreläsningar och 
information från organisationer och företag. Inför 
Framtidsdagen publicerades hållbara tips på Facebook och 
på kommunens hemsida. 

Stora informationsinsatser har genomförts i samband med 
införandet av matavfallsinamlingen. Invånare har informerats 
genom sorteringsaktiviteter på Näringslivmässa, 
Framtidsdagen och Vårgårdadagen.

Samtliga fastighetsägare med avfallsabonnemang har 
informerats om avfallsval och gjort aktiva val kring sin 
hantering av avfall. 

Genom gott samarbete med bostadsbolag har 97% av 
kommunens invånare boende i flerbostadshus möjlighet att 
sortera ut matavfall. Merparten av hyresgäster har även 
besökts av miljöinformatörer som delat ut material och 
information om matavfallsinsamling. 

Information på hemsida har uppdaterats och i samarbete med 
Miljöbron (en ideell förening som förmedlar kontakter mellan 
studenter och näringsliv)  och studenter från Högskolan Väst 
har en film om matavfallsinsamlingen i kommunen tagits fram. 
Filmen spreds i sociala medier och nådde ca 16 000 
visningar. 
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10.2  Delmål Information utbildning och engagemang Vårgårda
Mål Uppföljning 2016

Löpande information på kommunens 
hemsida om miljön i Vårgårda*.

Informationen på kommunens hemsida om miljö har utökats. 
Exempelvis: Om att leva miljövänligt, kommunens 
hållbarhetsarbete och medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Som medlem i Sveriges Ekokommuner ingår en tjänst, 
Miljöbarometern, där de tolv gemensamma nyckeltalen 
visualiseras. Länk till detta finns från kommunens hemsida.

Alla anställda och förtroendevalda ska 
utbildas inom miljöområdet för att bidra till 
att miljömål och vision om att vara en 
ledande miljökommun uppnås*.

Vissa enheter inom olika verksamheter har informerats om 
kommunens miljöarbete och hur de kan bidra i arbetet. 

Vårgårdas skolor ska vara aktiva i 
miljöarbetet*.

Det finns ett stort miljöengagemang i skolor och förskolor. 
Några exempel på arbete är:

Algutstorp och Kesbergs förskolor är registrerade hos Grön 
Flagg och arbetar sedan hösten med sina handlingsplaner. 

Temaveckor/dagar i skolan om miljö- och hållbar utveckling. 
”Miljö- och klimatsmart på fritids” är ett projekt som startade 
2016 på Asklanda fritids.

Skolor och förskolor har medverkat i Håll Sverige Rents årliga 
skräpplockardagar och utförs olika aktiviteter i temat.

F-6 -skolorna var under hösten 2016 aktiva i ett projekt kring 
att minska matsvinnet. Under perioden minskade matsvinnet 
sammanlagt med 40 procent. 

Vårgårda kommun arbetar med hållbar 
upphandling.

Under 2015 antogs en ny upphandlingspolicy (KF 2015-10-
14) där hållbarhet ett centralt begrepp. Det antogs även 
riktlinjer vid upphandling med krav på social och ekologisk 
hållbarhet (KS 2015-10-02). Inom några områden finns 
specifika krav för övriga områden gäller som lägst 
upphandlingsmyndighetens baskrav kring miljö.

Se även 4.2 om upphandling av livsmedel.

Kommunen deltar sedan våren 2016 i Sverige Kommuner och 
Landstings Hållbarhetskoll, för samverkan kring uppföljning av 
miljömässiga,etiska och sociala krav vid upphandling.

Alla skolor ska ha tillgång till studieobjekt i 
närområdet för utbildningsändamål*.

Ingen bedömning utförd om alla skolor har studieobjekt i 
närområdet.

*Återfinns i Vårgårda kommuns Miljöstrategi och dess uppföljning för 2016.
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11  Källförteckning

Göta Älvs Vattenvårdsförbund. 
http://www.gotaalvvvf.org/rapporter/2015.4.6415ff0c14d7f424dbecdaf7.html

Luft i Väst. http://www.luftivast.se/. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län. 2016 Miljömålsbedömning. Rapportnr 2016:70. 

Miljöfordonsdiagnos. Geografirapport 2016.

Miljömålsportalen. http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?
iid=46&pl=1

Naturvårdsverket. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och ettappmål 
2016. Rapport 6707. Mars 2016. 
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2016/au2016.p
df

Nationella emissionsdatabasen. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-
emissionsdatabas/Pages/default.aspx

Statistikdatabasen SCB. 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/?
rxid=3d63a380-6fc2-4a36-b4b0-62001d6e337b

Svenska FSC. https://se.fsc.org/se-se/fscs-betydelse/statistik-och-fakta

Sveriges Ekokommuner SEKOM Miljöbaromerern. http://sekom.miljobarometern.se/vargarda

Vatteninformationssystem Sverige VISS. http://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?
ViewType=0&q=V%C3%A5rg%C3%A5rda&s=S%C3%B6k

Vårgårda kommun Bygg och Miljöenheten. Genomförandeplan för Inventering av enskilda 
avlopp – Uppföljning 2016. Dnr. 2017-000123.

Vårgårda Kommun. Miljöstrategi. Kommunfullmäktige 201506-10, §114

Vårgårda kommun. Uppföljning av Miljöstrategin 2016. Dnr. 2017-000169.

Vårgårda kommuns hemsida – Kulturmiljövård 
http://www.vargarda.se/medborgare/samhallsplanering-och-trafik/samhallsutveckling-och-
planering/riksintressen/kulturmiljovard.html

Vårgårda kommuns hemsida – Avfall http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-
miljo/avfall-och-atervinning.html

Vårgårda kommuns hemsida  - Leva miljövänligt http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-
och-miljo/klimat-och-miljo/leva-miljovanligt.html

Vårgårda kommuns hemsida – Kemikalier http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-
miljo/kemikalier.html

Illustrationer (ikoner över de nationella miljömålen): Tobias Flygar 
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