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Sammanfattning
År 2012 miljödiplomerades Askersunds kommun. Inledande steg i
miljödiplomeringen var en miljöutredning som genomfördes år 2010-2011
avseende kommunens verksamhet. Detta är den tredje miljöutredning, och har
genomförts under våren 2015 för att följa upp och utveckla tidigare utredningar
(den senaste gjordes 2013).
Miljödiplomeringssystemet har genomförts som ett kommunövergripande
ledningssystem för alla kommunala verksamheter. I inledningsskedet har man valt
att exkludera de kommunägda bolagen. Miljöförvaltningen har ansvarat för
samordningen av miljödiplomeringsarbetet.
Liksom tidigare miljöutredningar innehåller även denna en kartläggning och
utvärdering av Askersunds kommuns miljöpåverkan och en utvärdering av
genomfört miljöarbete. Utredningen utgör också ett underlag för det fortsatta
miljöarbetet.
Slutsatsen i både denna och tidigare miljöutredning är att kommunens viktigaste
miljöfråga är att begränsa klimatpåverkan.
Askersunds kommun har stor potential till indirekt miljöpåverkan genom
samhällsplanering, skolans miljöutbildning och upphandling. Målgruppen för den
indirekta miljöpåverkan är kommunens innevånare och företagare. Riktade
insatser mot dessa grupper ger väsentligt mycket större effekter än om fokus läggs
enbart på den kommuninterna miljöpåverkan.
Kommunens interna miljöarbete, införande av miljödiplomeringssystem och att
föregå med gott exempel är viktigt för att ge ett trovärdigt intryck i det utåtriktade
arbetet.
Vid miljöutredningen 2010-2011 framkom brister i den kommunala verksamheten
främst avseende avfallshantering och matproduktion. Det saknades rutiner och
möjligheter till källsortering och endast en begränsad miljöhänsyn togs i
matproduktionen. Sedan miljödiplomeringsarbetet kommit igång finns nu
fungerande källsortering vid alla kommunala verksamheter. Införande av
källsortering har minskat den totala mängden hushållsavfall. Andelen ekologisk
mat har ökat i den matlagning som kommunen ansvarar för, och
miljöengagemanget kring kommunens kost är stort, även om årets utredning
endast kunnat ta del av ett fåtal uppgifter. Målsättningen för ekologisk mat är
mycket hög, på 90 %.
I denna miljöutredning jämförs förbrukning, transporter och koldioxidutsläpp för
åren 2009/2010, 2012 och 2014. Utredningen visar att koldioxidutsläppen har
minskat inom alla aspekter utom för tjänsteresorna där de ökat. Totalt har
koldioxidutsläppen minskat med 191 ton (22,4 %) sedan 2012 och 334 ton (33,6
%) sedan 2009. I tidigare utredning beräknades koldioxidutsläppen ha ökat mellan
2009 och 2012, men i denna utredning har vissa äldre siffror korrigerats och då
framgår att koldioxidutsläppen ständigt minskat.
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Införandet av miljödiplomeringssystem i den kommunala verksamheten har varit
lyckosam. Det finns ett stort miljöengagemang i alla verksamheter, och löpande
utveckling av systemet sker. Det bådar gott inför det fortsatta miljöarbetet.

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunstyrelsen i Askersund har beslutat om att införa ett kommunövergripande
miljöledningssystem enligt Miljödiplomeringsmodellen. Miljöförvaltningen fick i
uppdrag att samordna arbetet. År 2011 började arbete med införande av miljödiplomering av hela den kommunala verksamheten. Arbetet inleddes med en
miljöutredning 2010-2011 där de viktigaste miljöaspekterna inom de kommunala
verksamheterna identifierades. I och med införandet av miljödiplomeringssystemet har alla anställda genomgått en miljöutbildning och startat upp arbete
med mål och åtgärder på sina arbetsplatser, från skolor till äldreboenden och i
kommunhuset.
Liksom tidigare miljöutredningar utgör även denna underlag för analys och
värdering av Askersunds kommuns miljöaspekter, miljöpåverkan och det fortsatta
miljöarbetet.

1.2 Omfattning och avgränsningar
Miljöutredningen omfattar de kommunala nämndernas verksamheter inom
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden,
Kommunstyrelsen och Byggnämnden.
Miljöutredningen omfattar inte privat miljöpåverkan. Avgränsning har även gjorts
på dagbarnvårdare inom Barn- och utbildningsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen i Askersunds kommun, har arbetsredskap i form av
diverse maskiner. Utredningen kommer att endast ta upp total bränsleförbrukning
för dessa arbetsredskap.
Miljöutredningen kommer endast att beskriva miljönämndens indirekta miljöpåverkan medan den beskriver byggnämndens både direkta och indirekta
miljöpåverkan. Avgränsningen har skett för att Laxå kommun är värdkommun för
Sydnärkes miljönämnd och Askersunds kommun som är värdkommun för
Sydnärkes byggnämnd.

1.3 Genomförande
Utredningen har genomförts främst genom ett samarbete mellan Sydnärkes
miljöförvaltning och samtliga förvaltningar i Askersunds kommun. Ett dokument
med samtliga nyckeltal har via e-mail spridits i förvaltningarna via chefer och
nyckelpersoner. Nyckeltal för 2014 har fyllts i av den person som inom
förvaltningen ansetts lämplig, och sedan returnerats till miljöförvaltningen för
sammanställning. Samma upplägg användes för de beskrivande texterna i
utredningen. Föregående utrednings texter har granskats inom förvaltningarna,
och uppdaterats om förändringar skett. Sifferuppgifter och underlag avser år 2014,
en del uppgifter från den tidigare miljöutredningen finns med för att kunna göra
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jämförelser mellan åren. Utredningen genomfördes under våren/sommaren år
2015. I uppdateringen har nya siffror tillkommit och förslag till nyckeltal har
utformats. En del siffror från tidigare utredningar har också korrigerats.
Inför framtida utredningar ska förhoppningsvis korta rutiner finnas skrivna för
varje del som rapporteras in, så att samma avgränsningar och tillvägagångssätt
används varje gång.
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2. Beskrivning av verksamheter i Askersunds
kommun
2.1 Socialnämnden1
Socialnämnden i Askersund ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg (LSS),
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg (IFO, integration och
ensamkommande flyktingbarn.
Äldreomsorgen består av tre särskilda boenden, Norra Bergen, Lärkbacken och
Borgmästargården, hemtjänsten är indelad i fem distrikt samt dagverksamhet.
LSS verksamheten har fem gruppbostäder, en servicebostad, ett korttidshem, tre
enheter för daglig verksamhet, boendestöd, avlösarservice, ledsagning,
kontakpersoner, avlastningsfamiljer och personlig assistans.
Inom socialpsykiatrin finns daglig sysselsättning och boendestöd.
IFO ansvarar för försörjningsstöd, missbruksvård via solkraft, barn och
ungdomsvård via Familjens hus, familjerätt, integration och HVB hem för
ensamkommande flyktingbarn.
Utöver detta ansvara även Socialnämnden för alkohol-, tobak och
läkemedelshandläggning samt bostadsanpassning.
Det finns 130 antal boendeplatser samt 15 korttidsplatser inom de olika
boendeformerna.
Totalt är det 413 personer som är anställda inom socialförvaltningen. Där ingår
bland annat områdeschefer, enhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor,
arbetsterapeuter samt personal för administration.

2.2 Barn och utbildningsnämnden2
Barn- och utbildningsnämnden i Askersunds kommun omfattar förskola,
familjedaghem, fritidshem, grundsärskola och skola för årskurs 1-9. Utbildning
på gymnasienivå sker tillsammans med Hallsberg i ett kommunalförbund,
Sydnärkes utbildningsförbund.
I Askersunds kommun finns 12 kommunala förskolor och en föräldrakooperativt
driven förskola. Totalt finns det sex skolor med förskoleklass till skolår 5 och
Sjöängsskolan för elever i årskurs 6-9 i centralorten. Eleverna i förskoleklass till
årskurs fem arbetar med NTA – Naturvetenskap och teknik för alla.3
Följande förskolor finns i kommunen: Sundsängen, Humlegården, Björkängen,
Snörmakaren i Askersund. Sågarvallen, Mosippan i Åsbro, Gullvivan i
Olshammar, Lunnagården i Hammar, Åmmebergs förskola, Skogslyckan i
Zinkgruvan, Sjöliden i Rönneshytta och Snavlunda förskola.

1

Karlsson, K. 2013-06-17, reviderad och uppdaterad av Ståhl, M. 2015-05-27
Text reviderad och uppdaterad av Thomas, K.., Weiss, E., och Stenmark, J. 2015-05-19
3
Thomas, K. 2011-02-10
2
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Skolorna i kommunen är uppdelade från förskoleklass till årskurs 5 i Hammars
skola, Närlunda skola, Rönneshytta skola, Snavlunda skola, Åmmebergs skola
och Åsbro skola. Sjöängsskolan har elever i årskursen 6 till 9. Kommunen har
även grundsärskola för årskurs förskoleklass till årskurs 5 på Närlundaskolan och
grundsärskola för årskurs 6 till 9 på Sjöängskolan.
Det är totalt ca 1516 barn som går i förskola, förskoleklass och grundskola varav
360 av dessa är även inskrivna i fritidshem. Inom barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar ca 312 personer.4

2.3 Kultur- och fritidsnämnden5
I början av 2015 slogs Kultur- och fritidsnämnden samman med Tekniska
nämnden till en gemensam nämnd. Under nämnden finns fortfarande två separata
förvaltningar, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Under
2014 låg verksamheterna dock fortfarande under två separata nämnder. Nedan
presenteras verksamheterna, uppdelat för vardera tidigare nämnd, då det bäst
beskriver verksamheten som fanns 2014.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för musikskola, bibliotek, fritids- och
kulturverksamhet.
I Askersunds kommun finns möjlighet till ett rikt friluftsliv. Fina rid-, vandrings-,
cykel-, och t.o.m. mountainbikeleder finns här. Båtlivet i skärgården är under
sommarhalvåret mycket aktivt.
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda kommuninvånare och turister ett rikt
kultur- och fritidsliv oavsett geografiska, ekonomiska, fysiska och psykiska
förutsättningar. Ett starkt föreningsliv och vår folkbildningstradition ger goda
möjligheter till olika aktiviteter och engagerar våra invånare. Här erbjuds också
undervisning i musikskolans regi. Viljan är att utveckla undervisning i andra
kulturämnen i vårt kulturhus, Norrberga. Att ta tillvara ungdomars egna initiativ
och bereda dem möjlighet till att påverka och driva verksamheter är också ett mål.
Totalt arbetar 18 personer på kultur- och fritidsnämndens förvaltning.

2. 3.1 Fritid
I Askersunds kommun finns ett rikt föreningsliv. Föreningarna drivs ideellt och
har mycket skiftande verksamhet. Här kan nämnas idrotts-, hembygds-, kultur-,
handikapp- och pensionärsföreningar o.s.v. Service och bidrag till föreningar
sköts av denna avdelning. Inom denna avdelning finns också den öppna
fritidsverksamheten och fritidsgården. Friluftslivet med bl.a. mountainbikeleder
och idrottsplatsen Solberga hör också hemma i denna avdelning.

2. 3.2 Bibliotek
I kommunen finns ett huvudbibliotek, Askersunds bibliotek, och två filialer som
är integrerade folk- och skolbibliotek i Hammars skola och i Åsbro skola. Varje

4
5

Karlsson, K. 2013-06-17
Restadh, A. 2013-05-29 samt 2015-06-26
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skola i Askersunds kommun har skolbibliotek. Skolans storlek gör att storleken på
skolbiblioteken varierar.

2. 3.3 Musikskola
Norra Vätterns musikskola erbjuder verksamhet inom flertalet musikgenrer och
instrumentgrupper, inklusive sång. Undervisningen vänder sig till elever från
Askersunds kommun.

2. 3.4 Norrberga kulturhus
I Norrberga kulturhus erbjuder olika aktörer barn, ungdomar och vuxna att delta i
kulturverksamhet. Aktörerna är t.ex. studieförbund och kulturarbetare genom sin
näringsverksamhet.

2.4 Tekniska nämnden6
I början av 2015 slogs Tekniska nämnden samman med Kultur- och
fritidsnämnden till en gemensam nämnd. Under nämnden finns fortfarande två
separata förvaltningar, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Under 2014 låg verksamheterna dock fortfarande under två separata nämnder.
Nedan presenteras verksamheterna, uppdelat för vardera tidigare nämnd, då det
bäst beskriver verksamheten som fanns 2014.
Tekniska förvaltningen tillhandahåller teknisk service inom verksamheterna
vatten och avlopp samt avfall, gator, trafik, vägar, parker, vaktmästeri, kost och
städning. Förvaltning sköter även av kommunens fastighetsbestånd och
skogsinnehav.






Fastighetsavdelningen
Gata/Park- avdelningen
Kost-städ- och Serviceavdelningen
Teknisk administration
VA- avdelningen

Totalt arbetar 120 personer inom Tekniska nämndens förvaltning.

2.4.1 Fastighetsavdelningen7
Avdelningen ansvarar för förvaltning och underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Avdelningen förvaltar cirka 46 000 kvm bruksarea (minskat från ca
50 000 kvm de senaste åren genom försäljning m.m.). Den största delen av dessa
byggnader nyttjas av kommunala verksamheter, såsom förvaltningslokaler,
barnomsorgslokaler, äldreomsorgslokaler, sport- och fritidslokaler och undervisningslokaler. Avdelningen ansvarar även för projektering, upphandling och
genomförande av ny-, om- och tillbyggnation av kommunens byggnader.

6

Eriksson, M. 2013-05-28 samt 2015-06-09, då översyn och eventuell revidering gjordes för hela
avsnittet om Tekniska nämnden.
7
Andersson, H. 2015-05-27, reviderade tidigare uppgifter.
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2.4.2 Gata/Park- avdelningen8
Avdelningen har skiftande uppdrag som vinterväghållning, underhåll av gator och
vägar, trafiklinjemålningar, underhåll av skyltar, gräsklippning etc. Man ansvarar
för att kommunens badplatser, planteringar och gräsytor hålls attraktiva för
turister och kommuninvånare. Kommunen har ett sammanlagt skogsbestånd på ca
390 ha produktiv skogsmark. Numera finns inget ”skogslag” som utför
skogsarbeten vilket fanns tidigare. I dag utförs akuta insatser av parkpersonal och
avverkningar/gallringar på entreprenad.

2.4.3 Kost- städ- och serviceavdelningen9
Avdelningen har 76 anställda, varav 25 kokerskor, 20 städare, 22 kombitjänster
och 6 servicevaktmästare, 2 arbetsledare, 1 assistent. 44 personer har heltidstjänster. Personalen arbetar i 17 arbetsgrupper som ger service inom geografiska
enheter och områden tvärs igenom förvaltningsgränserna. Städning utförs på ca
41 300 kvm fördelat på 49 städobjekt. I kommunen finns 10 större kök, 35 mindre
kök.
Köken ansvarar för tillagning och service av skolluncher, fritids- och
förskolemåltider, måltider till äldreomsorgens boenden, sjukhem och omsorgstagare i hemmet samt personalmåltider.
Städning sker i kommunens förvaltningslokaler, idrottsanläggningar, bibliotek,
skolor, förskolor, personalutrymmen etc.
Under slutet av 2014 har avdelnignen delats upp i Måltidsenheten och Städ- &
serviceenheten.

2.4.4 Teknisk administration
Den tekniska administrationen handlägger markupplåtelser samt mark- och
fastighetsförsäljningar. Avfallshantering och vissa av förvaltningens större projekt
handläggs även här. Hämtning av hushållsavfall utförs av entreprenör.

2.4.5 VA- avdelningen
Avdelningen ansvarar för förvaltning och underhåll av kommunens vatten- och
avloppsledningsnät. Ledningsnätet omfattar cirka 342 km vatten-, dagvatten- och
spillvattenledningar i kommunen.
Avdelningen ansvarar även för projektering, upphandling och genomförande av
nybyggnad och reinvesteringar i VA-anläggningar. Olika former av avgifter
debiteras brukarna.

2.5 Sydnärkes Byggnämnd
Sydnärkes Byggnadsnämnd har sedan 2011-01-01 en gemensam förvaltning,
bildad av Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner. Förvaltningen sköter planoch byggrelaterade ärenden på uppdrag av kommunerna. Merparten av
bygglovsärendena utförs på delegation medan en del av dessa och samtliga
strandskydds- och vindkraftsärenden behandlas och beslutas om i nämnden.
8
9

Lind, B. 2015-06-01
Borgwardt, L. 2013-05-30
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2.6 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter.
Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen och har till
uppgift att stödja den politiska processen och arbeta med strategiska
utvecklingsfrågor. Förvaltningens uppgift är även att vara stöd till övriga
förvaltningar i personalärenden, budgetarbete och redovisningsfrågor.
Verksamheten är organiserad i fyra avdelningar:





Administrativa kontoret
Ekonomikontoret
Personalkontoret
Näringsliv och utveckling

Totalt arbetar 41 personer inom kommunstyrelsens förvaltning.10

3. Beskrivning av aktuella miljöpåverkan
Miljöutredningen är en kartläggning av kommunens miljöpåverkan. Miljöledningssystemet ska inriktas på de viktigaste miljöaspekterna (miljöaspekt =
orsak till miljöpåverkan). De viktigaste miljöaspekterna är de som påverkar miljön
mest.
I slutet av miljöutredningen görs en värdering av miljöaspekterna.
En kommunal verksamhet kan bidra till direkt och indirekt miljöpåverkan.
Exempel på direkt miljöpåverkan är att man kör bil i tjänsten och förbrukar papper
på kontoret.
En kommun har i flera fall även en indirekt miljöpåverkan. För flera verksamheter
är den mycket större än den direkta miljöpåverkan. Exempel på en kommuns
indirekta miljöpåverkan är miljöpåverkan orsakad av kommunens beslut, t ex i
detaljplaner, eller hur skolan i sin undervisning gör barnen medvetna om miljöfrågor och hur de och deras föräldrar kan bidra till en minskad miljöpåverkan.
Det miljöledningssystem som Askersunds kommun infört är ett kommunövergripande miljöledningssystem. Eftersom Askersunds kommun har identifierat
klimatfrågan som kommunens viktigaste miljöfråga har miljöarbetet sitt fokus på
klimat och energifrågan. Kommunen jobbar dock med flera miljömål, och inför
framtiden kan det vara aktuellt att bredda miljöutredningen så att alla miljömål
följs upp inom ramen för miljödiplomeringen.

10

Svensson, T. 2013-04-26 samt 2015-06-18
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3.1 Direkta miljöpåverkan
Verksamheter med direkt miljöpåverkan är samma i denna miljöutredning som i
den tidigare. De förändringar som gjorts är att nyckeltal har lagts till för att kunna
göra jämförelser och få en uppfattning om eventuella förändringar
Miljöutredningen omfattar följande områden:








El och värmeförbrukning
Resor i tjänsten
Transporter
Kemikalier
Pappersförbrukning
Avfall
Matproduktion

3.1.1 El och värmeförbrukning11
Fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen i Askersunds kommun
förvaltar och driver underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Det är
kommunala verksamheter, såsom förvaltningslokaler, barnomsorgslokaler,
äldreomsorgslokaler, sport- och fritidslokaler och undervisningslokaler.
El
I dagsläget är Vattenfall, Skyllbergs kraft och EON nätägare. Elleverantör är
Nordic Green Energy.
Askersunds kommun har inte tillvalet Svenska Naturskyddsföreningens kriterier
för Bra miljömärkt el, däremot uppfyller kommunen 100 procent miljödeklarerad
el med 0 kg CO2 utsläpp per producerad MWh.12
Belysningen i de olika verksamheterna är automatiskt inställda och släcks på
kvällar och helger. I övriga byggnader släcker medarbetarna själva när de går hem
på kvällarna. Driften av ventilationsanläggningar är anpassad efter byggnadens
utnyttjande. Regelbundet görs informationskampanjer i syfte att medvetandegöra
personalen så att inte energiförbrukare (tex datorer) står på när de inte nyttjas.
Nyckeltal för (årlig) elförbrukning (kWh/år)
2009
SN
1269096
BoU
3220058
KoTN
3149770
KS
303430
Övriga
35490
Total elförbrukning
7977844
0
CO2-utsläpp

2012*
1376117
3137157
3146928
364063
38790
8063055
0

201413
1025389
3020375
2865416
268968
0
7180148

*Uppdatering av siffror för en del verksamheter saknas och där har uppgifter för 2009 använts.
11
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0

Till skillnad från år 2012, då nästan samtliga verksamheter hade ökat sin
elförbrukning, har nu samtliga minskat. Elförbrukningen har minskat jämfört med
utgångsåret 2009 inom samtliga nämnder, och totalt sänkts till 7 180 MWh från
7 977 MWh.
Värme
Fjärrvärmeverket i Askersund ägs och drivs av Vattenfall. 14 Värmen
producerades år 2014 till 96 procent med biobränsle, resterande utgörs av torv och
olja, oljan används bara som extra bränsle vid extrem kyla samt som reserv vid
eventuella haverier.15
Förbränning av biobränsle leder till förhållandevis låga utsläpp av CO2 per
producerad MWh värme.16
Nyckeltal för (årlig) värmeförbrukning fjärrvärme (MWh/år)
2009
2012
SN
747
712
BoU
1 831
1 959
KoTN
233
223
KS
573
478
Övriga
120
132
Totalt
3 504
3 504
CO2-utsläpp, ton
64*
54**

201417
762
1755
200
189
138
3044
37***

* 2009 gav varje MWh upphov till 18,3 kg utsläpp av CO2 (korrigerad siffra 2015)
**2012 gav vaje MWH upphov till 15,4 kg utsläpp av CO2 (korrigerad siffra 2015)
*** 2014 beräknas varje MWh ha gett upphov till 12,3 kg utsläpp av CO2

Andelen fossilt bränsle i fjärrvärmeverkets bränslemix har stadigt minskat mellan
de undersökta åren. Detta kan dock bero på variation i kyla under vintrarna, då det
generellt går åt mer olja i uppvärmningen under kalla vintrar. Olja används enbart
som reserv- och spetskälla.
Nyckeltal för (årlig) förbrukning av eldningsolja (kbm/år)
2009
2012
SN
6,5
6
BoU
26,6
16,3
KoTN
29,1
22,9
Totalt
62,2
45,2
CO2-utsläpp, ton*
165,5
120,3

201418
0
9,2
10,5
19,7
52,4

* uträkning av CO2-utsläpp med hjälp av energihandbok.se för år 2009 och 2012. Utsläppet
beräknas till 2,66 kg/kWh, vilket antas vara fallet även för 2014.

Oljeförbrukningen minskar stadigt, dels p.g.a. byte från oljepannor till
värmepumpar, dels p.g.a. avyttrade fastigheter. Minskad användning av
14
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www.vattenfall.se 2013-05-29
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eldningsolja har minskat koldioxidutsläppen med 69 ton per år sedan 2012, och
med 113 ton sedan 2009.
För information gällande el- och värmeförbrukning se, Bilaga 1 och 2.

3.1.2 Resor i tjänsten19
Resor i tjänsten sker i huvudsak med bil och kommunen förfogar 61 (49 år 2009)
fordon för detta. Socialförvaltningen är den verksamhet som kör mest och
förfogar över 29 (25 år 2009) bilar. Kommunstyrelsen har 1 bil för resor i tjänst.
Majoriteten av fordonen är ägda av Askersunds kommun och 22 st är leasade.
Enligt beslut av kommunstyrelsen ska endast miljöbilar köpas. I dagsläget
uppfyller 19 (16 år 2009) bilar kriterierna för miljöbil.
Nyckeltal för resor i tjänsten
2009

2012

201420

181 621

163 933

40 000
22

33 192
20

224 858*
36 486
15

49
16
33%

Ingen uppgift
Ingen uppgift
50%

61
19
31%

Mil
32000
250 306
***
32 929
***

2009
CO2,
ton
85
751
***
88
***

2012
CO2,
Mil ton
26554
71

2014
CO2,
Mil ton
29189
78

57 007

171

80 015

240

3 304

9

8 598

23

64 929

174

29 858

80

37 786

101

1 355

1
279
****

1 733

1

1 543

1

Körda mil i kommunen
Körda mil, totalt
Varav privat bil i tjänsten
Andel mil i privat bil (%)
Miljöbilar i kommunen
Totalt antal bilar
Totalt antal miljöklassade bilar
Andel miljöklassade bilar
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Tjänsteresor i privat bil*
Dieselförbrukning kommunen
totalt
Bensinförbrukning kommunen
totalt
Bensinförbrukning kommunen
totalt (inkl. resor m. privat bil)
E85-förbrukning kommunen
totalt
Totalt CO2-utsläpp från
tjänsteresor

252

342

*Inkluderar även AMEs körningar, som troligen inte alls rapporterats tidigare år.
**beräknat värde (0,8 liter bensin per mil, 2,68 kg CO 2 per liter bensin)
***troligen har åtminstone siffrorna från SN rapporterats in felaktigt år 2009. Dessa siffror är ej
tillförlitliga.
****korrigerad siffra, baserad på CO2-ustläppet 2012, då den tidigare siffran var orimlig.
(beräknat på CO2-utsläpp per mil 2012)

19
20
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Berger, T. 2015-05-11 och 2015-06-23 samt Lindström, B. 2015-05-29.

13 (60)

Uppgifterna från både 2009 och 2013 är mycket osäkra och innehåller för mycket
fel för att kunna dra säkra slutsatser. De siffror som kan sägas vara tillförlitliga för
år 2009 och 2012 i tabellen ovan är de för etanolförbrukning, andel miljöbilar och
resor med egen bil i tjänsten. För 2014 bör alla siffror vara korrekta.
Totalt har antalet körda mil ökat markant, med ca 70 000 – 75 000 mil sedan 2009
(ca 40 – 45 %). Dock är de tidigare årens uppgifter osäkra, och det är troligt att en
del av ökningen beror på variation i inrapporteringen. Att uppföljningen är
noggrannare och mer heltäckande kan vara positivt, även om siffrorna ser dystra
ut.
Användning av egen bil i tjänsten har ökat sedan 2009, men andelen körda mil i
egen bil har ändå minskat i och med att det totala antalet körda mil ökat. År 2014
kördes 36 486 mil med egen bil i tjänsten. Det motsvarar ungefär 15 % av resorna
i tjänst.
Andelen miljöbilar har minskat sedan tidigare utredningar, från 50 % år 2012 till
31 % 2014 (ungefär samma andel som när miljöarbetet inleddes, med 31 % år
2009). Antalet miljöbilar har dock ökat från 16 till 19.
Resor med flyg sker mycket sällan. Längre resor till t ex Stockholm eller
Göteborg sker med buss/tåg enligt fastställt resepolicy. Uppgifter om resor med
buss och tåg har ej kontrollerats.
För information gällande resor i tjänsten se, Bilaga 3.

3.1.3 Transporter21
Den största volymen transporter står skolans skolskjutsar för. Utöver det sker även
transport av mat som lagas och tas emot på olika mottagningskök inom
kommunen. Mattransporterna är samordnade för skolor och äldreboenden.
I tabellen nedan ska finnas en jämförande sammanställning av färdsträcka,
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för åren 2009, 2012 och 2014. Siffrorna i
sammanställningen kan används som nyckeltal. I nyckeltalen ingår skolskjutsar
och mattransporter till skolor och äldreboenden.
Nyckeltal för transporter (per år)
2009
Skolskjutsar, mil
Mattransport, mil
Totalt, mil
Diesel,
liter
Skolskjutsar
96801
Mattransport
5175
Totalt
101 976

2012
57 582
4 880
62 462
CO2
Diesel,
(ton)
liter
290
99859
16
5300
306 105 159

2014
60 120
40 743
5 000
4 316
65 120
45 059
CO2
Diesel, CO2
(ton) liter
(ton)
300 56 041*
145
16
19
6 474
315 62 515
164

*”Miljödiesel”, här har utgåtts från att det är diesel med 5 % RME. Detta ger lägre CO 2-utsläpp än
vanlig diesel.
21
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För skolskjutarna har körsträckan minskat markant och koldioxidutsläppen likaså.
I årets utredning har det framgått att skolskjutsarna drivs av miljödiesel, och
därmed ger något lägre utsläpp. Det är möjligt att tidigare års utredningar räknat
utsläppen från skolskjutsarna något för högt, om de drevs på miljödiesel redan då.
Även mattransportens körsträcka har minskat, men bränsleförbrukning och CO2utsläppen har ändå ökat. Detta beror på att fordonet bytts ut, till ett tyngre fordon
anpassat och godkänt för mattransporter.
Under läsåret har 270 elever i grundskolan erhållit årskort för linjelagd
kollektivtrafik. Dessa har inte räknats med i utredningen.
För mer information gällande transporter, se bilaga 4.

3.1.4 Städning och användning av kemikalier22
Inom Askersunds övergripande städning på ca 40 000 kvm, så har det under
senare år skett en satsning på modernare städmetoder med microfibermoppar och
torrare metoder där man minskar vatten och kemikalieanvändningen på golven.
Mindre batteridrivna kombiskurmaskiner som är lätthanterliga och enkelt kan
fyllas med vatten och tömmas ur i en vanlig toalett används. Inom de områden där
man övergått till diamantrondeller helt, har användningen av kemikalier tagits
bort.
Allt förbrukningsmaterial och kem köps efter central upphandling för Örebro län.
Leverantören arbetar systematiskt med miljöstrategi och klassificering av sina
produkter.
Mest förekommande kem och plast är miljömärkta produkter. Även alla
pappersprodukter är miljömärkta.
Kemikalier som används i städ beställs gemensamt för alla fem
förvaltningarna.
Nyckeltal för kemikalier bör vara andelen miljömärkta produkter.

3.1.5 Pappersförbrukning
Vid produktion av papper åtgår stora mängder energi och det används olika
former av kemikalier. Råvaran består av träd.
Papper som förbrukas inom kommunens verksamheter är av märket Plano
Universal.23 Det är papper som är miljömärkta med både Svanen och EUblomman. Detta innebär att produktionen sker med miljöhänsyn.

22
23
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Carlsson, H. 2013-05-17
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Nyckeltal för pappersförbrukning är förbrukningen totalt per år
2009
2012
Mängd papper
totalt, ton
11,5
15,2
Total energiåtgång,
MWh*
46
61
Totalt antal träd
172,73
228,75

2014
10,4
42
156,22

*förutsätter samma process/energiåtgång

Den årliga pappersförbrukningen har minskat med 4,8 ton sedan 2012, då
visserligen en ökning skett sedan 2009. Sedan 2009 har förbrukningen minskat
med 1,1 ton. Pappersförbrukningen år 2014 motsvarar 157 träd och vid
tillverkningen beräknas 42 MWh el ha använts.
För information gällande pappersförbrukning se, Bilaga 5.

3.1.6 Avfall24
I den miljöutredning som gjordes 2010/11visade det sig att hantering av avfall
inom Askersunds kommuns verksamheter har stora brister. Bland annat saknades
en fungerande källsortering. Mycket har förbättrats i och med miljödiplomeringen.
Numera finns källsortering på alla verksamheter i kommunen. Källsorteringen har
gjort att mängden hushållsavfall minskat markant.
Hushållsavfall och källsorterat material hämtas av entreprenör. Verksamheten
följer kommunens fastställda avfallsplan.
Inom omsorgerna är hygienkravet viktigt och styr mycket när det gäller förbrukning av engångsmaterial. Användningen av engångsprodukter resulterar stora
mängder avfall.
Avfallsmängder (ton) totalt per kategori jämförelse för åren 2012 och 2014
Avfallskategori
2012
2014
Hushållsavfall
2281
2885
Brännbart avfall
105
756
Osorterat avfall
15
0
Matavfall (gröna påsen)
0
188
Pappersavfall
30,6
187
Metallförpackningar
4
76
Plastförpackningar
4,5
112
Glasförpackningar
12,4
74
Farligt avfall
398
Träavfall
349
425
Wellpapp/kartong/papper (inkl.
87,4
40
pappersförpackningar)
Impregnerat virke
53
129
Schakt och trädgårdsavfall
153
0
24
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Totalt utsorterat (exkl.
matavfall)*
Andel utsorterat (%)

694

1441

22,4

27,3

*Summan av samtliga kategorier nedanför ”Matavfall”.

Skillnaderna i hantering av avfallet år 2009 jämfört med senare år gör att det blir
svårt att göra jämförelser. Därför redovisas inte uppgifterna från 2009 i tabellen
ovan, istället visas bara de år som är förhållandevis jämförbara.
Mängden hushållsavfall har ökat, likaså mängden avfall totalt sett i och med att
mängden utsorterat avfall ökat markant. Andelen utsorterat avfall (baserat på vikt)
har ökat från 22,4 % år 2009 till 27,3 % år 2014.
Andel utsorterat avfall kan vara ett lämpligt, om än trubbigt, nyckeltal. I framtiden
bör även mängden/andelen utsorterat matavfall kunna vara ett nyckeltal, liksom
mängden hushållssopor, om de delas upp per någon lämplig enhet så att hänsyn
tas till skillnader i verksamheternas omfattning.
Total volym hushållsavfall
Nyckeltal
2010
Volym hushållsavfall 1 570 140
(liter)

2012
1 398 600

2014
1 430 000

Mängden hushållsavfall har ökat med 31 400 liter sedan 2012, vilket motsvarar ca
2,2 %. Sedan starten har mängden hushållsavfall dock ändå minskat, med 140
140 liter, motsvarande ca 9 %. Detta tros vara tack var en förbättrad källsortering.
Anledning till ökningen kan t.ex. vara en ökad belastning på kommunala boenden.
Även det sorterade utfallet har ökat i mängd, så sammantaget har källsorteringen
troligen blivit bättre sedan 2012 och ökningen av hushållsavfall beror troligen inte
på försämrad utsortering.
För mer information gällande avfall, se bilaga 6.

3.1.7 Matproduktion25
I Askersund finns Åtta storkök som tillagar egna måltider och levererar måltider
till 32 små kök. Totalt produceras 500 705 portioner år 2014 (jmf 524 000 år
2013), portionerna är omräknade till luncher inkluderande, frukostar, kvällsmat
och mellanmål. 123 000 portioner (jmf 139 000 år 2013), går till
Socialförvaltningen och 372 000 portioner (jmf. 385 000 år 2013) till Barn- och
Utbildningsförvaltningens verksamheter.
Kommunen har deltagit i projektet ”Hållbara måltider i Örebro län”, och en ny
upphandlingsgrupp har bildats. Här ingår endast Sydnärke-kommunerna,
Askersund, Hallsberg, Laxå, Kumla och Lekeberg. Gruppen har tydlig inriktning
på att upphandla så lokala produkter som möjligt. Nästa livsmedelsupphandling
kommer att göras gemensamt av Sydnärke- kommunerna. I samband med den
upphandlingen kommer en diskussion avseende GMO-fria livsmedel att föras, och

25
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på vilket sätt en sådan kravställning kan utformas. Livsmedelsavtalen går ut under
2015 och 2016, varvid nya avtal tar vid.
Det nya köket i Sjöängen-KKC- planeras och utrustas för tillagning av måltider
från så oberedda och naturliga råvaror som möjligt (s.k. ”matlagning från
grunden”).
Kommunen har ett kostprogram med tydlig inriktning på bl.a. hållbarhet och
miljö, med följande mål som berör miljö och hållbarhet:
De nationella miljömålen
De nationella miljömålen ska uppfyllas. Livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska
väljas, råvarorna ska vara så naturliga som möjligt, och väljas utifrån säsongstänk från
närområdet.
Ekologiskt och närproducerat
90 % av all mat som serveras i Askersunds kommun ska vara ekologisk och närproducerad som
möjligt 2020. Det innebär att vid upphandling av köttprodukter ska det ställas krav motsvarande
svensk kvalitet vid djurhållning.
Minimera transporter och svinn
Varje möjlighet att minimera transporter och svinn, utifrån ett sunt ekonomiskt tänkande ska tas
till vara.
Grön mat ska öka
Andelen vegetabilier som baljväxter (ärter, bönor och linser) och grönsaker ska öka totalt i
måltiderna.
Minska klimatpåverkan
Livsmedelskedjan från råvara till bord, ska ge så låg klimatpåverkan som möjligt, utsläppet av
växthusgaser relaterat till mat ska minska med 30 % till 2020 jämfört med 2013. Det ska
åstadkommas genom att reducera matavfallet, servera mera vegetarisk mat med säsongens
råvaror, samt effektivisering av transporterna.
GMO-fri mat
Mat som serveras i Askersunds kommun ska vara GMO-fri.

Nu finns en lista på ekologiska livsmedel som alla kök ska använda under 2015:
- Alla mejerivaror ska väljas ekologiska
- Bananer, fair trade och ekologiska
- Ekologiska äpplen
- Säsongens frukt ekologisk
- Ekologisk morot tvättad (finns också närodlade Mellösa-morötter)
- Ekologisk vitkål och morötter från Källsprångs gård när det finns och är bra
kvalitet
- Ekologisk minutpotatis ( Trädgårdshallen), fr Vadstena
- Ekologisk minutpotatis från servera, fr Vadstena
- Krossade tomater eko, Tomatpure krav
- Fryst tärnad lök krav
- Fryst nötkött krav, tärnat
- Fryst nötkött krav, strimlat
- Falukorv strimlad eko
- Falukorv skivad eko
- All pasta, eko, krav
- Kärnvetemjöl eko
- Rågsikt krav
18 (60)

Vi räknar med att köpa minst 30% ekoproducerat. Vi börjar nu ta så mycket
ekologiska säsongsgrönsaker som möjligt. När det inte är säsong på tomat, gurka,
sallad, paprika m.m. ska dessa inte köpas.
Nyckeltal för matproduktion
2009
2012
201426
Kommentar (för år 2014)
Total mängd inköpt mat
268
253 Ingen
Finns ej statistik
(ton)
uppgift
Andel ekologiskt (%)
1,45
17,45
21 Alla ekomärkningar, t.ex. MSCfisk, kommer inte med i
statistiken
Andel närproducerat
6
3 Finns endast statistik från en
leverantör
Matavfall (ton)
Ingen
finns för 2015
uppgift
Matavfall (andel)
Ingen
finns för 2015
uppgift
CO2-ekvivalenter, %
Ingen
Ingen
3,12 Ny uppgift fr.o.m. 2014
(kg/per kg livmedel)
uppgift uppgift
Etisk märkning
Ingen
Ingen
2,1 Ny uppgift fr.o.m. 2014
uppgift uppgift
Byte av statistikprogram samt svårigheter att få information från leverantörer gör
att delar av uppgifterna för år 2014 inte är lika utförliga som för tidigare år. Dock
har nyckeltal tillkommit, även om dessa kan komma att utvecklas och rapporteras
noggrannare i framtiden. Den enda slutsatsen som egentligen kan dras är att
andelen ekologiskt ökar i kommunens kök.
För mer information gällande matproduktion, se bilaga 7.

3.2 Indirekt miljöpåverkan
Kommunen har indirekt miljöpåverkan på många sätt, inte minst som politisk
arena, genom medborgardialog och som en god förebild inom den egna verksamheten. Ny verksamhet som lades till år 2012 är ”Upphandling”.
Miljöutredningen omfattar följande områden:








Utbildning
Informationsverksamhet/Bibliotek
Turistbyrån
Fysisk Planering/Samhällsplanering
Miljöstrategiskt arbete
Miljötillsyn
Upphandling

26
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3.2.1 Utbildning27
I kommunen finns en potential till indirekt miljöpåverkan via den utbildning som
sker i skolorna där miljöfrågor kan vävas in i undervisningen i de olika ämnena.
Antal timmar som läggs ner på miljöutbildning är idag ca 20 timmar för låg- och
mellanstadiet28 och ca 60 timmar för elever i högstadiet under ett år29.
Varje år undervisas drygt 1500 barn i grundskolan i Askersunds kommun30. Det är
en stor målgrupp och barnen inspirerar i sin tur föräldrarna hemma. En bra
miljöutbildning inom skolan kan leda till att miljöpåverkan i samhället minskar
genom att eleverna tillsammans med sina föräldrar förändrar beteenden och/eller
köpvanor.
Miljöutbildningen inom skolan för elever i mellanstadiet inspireras av Natur &
Miljöpärmen som består av tre steg. I steg 1 får eleverna kännedom om
grundläggande begrepp som kretslopp och hållbar utveckling och lär sig hur
naturen fungerar. Steg 2 tar upp vår livsstil och hur den påverkar miljön. Eleverna
får lära sig sambandet mellan vatten, mark, skog, luft, växt- och djurliv, hälsa,
energi, transporter och sist men inte minst konsumtion. I den tredje boken ser man
närmare på Sverige och hur det är i andra länder. Man visar hur man kan påverka
samhället och dess miljöpåverkan.
I Rönneshytta skola, förskola och fritids inleddes 2013 ett samarbete med andra
europeiska länder; Italien, Portugal, Tyskland, Polen och Tjeckien, med fokus på
miljöutbildning. Rönneshyttas elever har bland annat anordnat återvinningsdagar,
städdagar, ett ”charity race”, har haft en ”harvest day”, samt har planterat träd.
Projektet avslutas i augusti 201531.

3.2.2 Informationsverksamhet/Bibliotek32
Biblioteket i Askersund har en informationsverksamhet med hela Askersunds
kommuns befolkning som målgrupp. Biblioteksverksamheten har möjlighet att nå
ut med miljöinformation på en rad olika sätt. Det kan göras med hjälp av anlitade
föreläsare, utställningar, inbjudning av författare m.m. Biblioteket kan mycket väl
vara en part i olika miljöprojekt där målgruppen är hela eller delar av kommunens
befolkning.
Biblioteksverksamheten arbetar för miljön i form av effektiva transporter av
böcker och ställer krav vid upphandlingar av media. Verksamheten i sig är
klimatsmart eftersom bibliotekets böcker och tidskrifter m.m. används om och om
igen.
Biblioteken i Örebro, Västmanlands och Sörmlands län har deltagit i ett ESFprojekt där man bland annat fått möjlighet att använda modern teknik för att
slippa långa resor. Med hjälp av webbkamera och headset kan man delta i möten
utan att behöva resa med bil eller tåg.
27
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3.2.3 Turistbyrån33
Turistbyrån arbetar aktivt med att vara ett bollplank för företag och föreningar i
deras arbete inom besöksnäringen. I dagsläget arbetar turistbyrån inte direkt med
miljöfrågor kopplat till verksamheten, mer än att vi sopsorterar, kopierar upp på
dubbelsidigt papper samt att vi är mer sparsamma på att skriva ut veckoprogram
samt utdrag från webbsidor. Trenden är att fler besökare och invånare efterfrågar
lokalproducerat och vill gärna uppleva och göra de aktiviteter som finns på
hemmaplan.
Man reser oftare och kortare resor och gärna weekend-resor t.ex. från fredag till
söndag. Den långa semestern som tidigare år har varat över flera veckor på ett och
samma ställe, t.ex. sommarsemestern, den tiden är förbi. Det finns en stor
potential till att aktivt börja jobba med miljöfrågor kring besöksmål och hur man
paketerar upplevelser på ett miljövänligt sätt . Ett bra exempel är att locka
kommuninvånare i Askersund att semestra på hemmaplan, s.k. ”hemester”.
Turistbyrån påpekar att man hittills saknat mål och riktlinjer för ett eventuellt
miljöarbete och att det i dagsläget är en personalresursfråga. I dagsläget finns inte
den efterfrågan från kunder på den typen av turism. Men en möjlighet skulle
kunna vara att locka invånare, turister att arbeta ihop och skapa ett Askersund
tillsammans.
Samarbetet mellan olika förvaltningar kan förbättras. Ett exempel skulle kunna
vara att skapa förutsättningar för att isbanan plogas även helger, så att
lokalinvånare och turister väljer att stanna kvar i Askersund och nyttja de
friluftsaktiviteter som finns här. Därmed behöver man inte ta sig till en annan
ort/stad osv.
Mycket fokus ligger i dag turistiskt på marknadsföring med avsikt att locka ”nya”
kunder men även i det långa loppet skapa bra förutsättningar och attraktivitet som
gör att fler väljer att flytta till kommunen.

3.2.4 Fysisk Planering/Samhällsplanering
Inom samhällsplaneringen ingår bland annat fysisk planering, planering av
energianvändning, transporter och kommunikationer.
Den fysiska planeringen har sitt lagstöd i plan- och bygglagen och miljöbalken.
Det innebär att mark- och vattenanvändningen utgår från en rad bestämmelser och
riktlinjer som måste tas hänsyn till i planeringen34.
Som underlag för att kunna bygga finns olika planer. Dessa består dels i en
kommunomfattande översiktsplan (vilken ska aktualitetsgranskas under varje
mandatperiod), dels tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen.
Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, den ger riktlinjer till
vidare planering och behöver inte följas fullt ut. Utifrån dessa övergripande planer
tas sedan detaljplaner och/eller områdesbestämmelser fram (vilka är juridiskt
bindande), för ett mindre område, vilka i sin tur ligger till grund för bygglov med
33
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dess process. Först därefter kan byggnation komma till stånd. För områden som
inte omfattas av detaljplaner eller områdesbestämmelser, såsom ofta är fallet på
landsbygden, kan bygglov sökas direkt.
Översiktsplanen och vissa detaljplaner fastställs i kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden hanterar och fattar beslut i bygglovsärenden.
Den fysiska planeringen orsakar en indirekt miljöpåverkan då den avsedda
användningen av mark och vatten i kommunen ligger till grund för hur resurser tas
till vara och på bästa sätt.
De som arbetar med planerings- och bygglovsfrågor ska verka för att ett framtida
hållbart samhälle kan uppnås, utifrån både ekologiskt, ekonomiskt och socialt
perspektiv. De lösningar man väljer idag kommer att ha miljöpåverkan framöver.
I samband med bygglovshanteringen förs en dialog mellan den sökande och
byggnadsnämnden om hur byggnationen lämpligen borde utformas för att följa de
normer och regler som finns inom byggområdet35. Genom att informera om
energieffektiva uppvärmningslösningar och att ha mer isolering i golv, tak och
väggar kan pengar sparas på sikt samtidigt som miljöbelastningen minskar på
grund av att energiförbrukningen minskar.36
I samhällsplaneringen ingår också planer för energianvändning. Nyttjandet av icke
förnyelsebara energislag måste ersättas av förnyelsebar energi, såsom vindkraft,
solenergi, vattenkraft etc.
Som tillägg till översiktsplanen har Askersunds kommun tagit fram en
vindbruksplan. Syftet med planen är att ge ett tydligt beslutsunderlag för
kommunen vid kommande förfrågningar om vindkraftsetableringar. I planen
klarläggs vilka områden som bör undantas från vindbruk samt rekommendationer
för hur vindkraft skall behandlas inom övriga delar av kommunen37.
Kopplat till kommunens fysiska planering finns den kommunala energi- och
klimatrådgivningen. Dess främsta uppgift är att ge oberoende råd till
konsumenterna i energi- och klimat- och transportfrågor. Allmänheten, småföretag och organisationer kan använda sig av kommunens rådgivning38.
Sammantaget spelar kommunens samhällsplanering en mycket viktig roll i strävan
mot ett hållbart samhälle. De beslut som fattas idag styr i stor utsträckning
kommunens framtida utveckling. Den fysiska planeringen kan kopplas till flertalet
miljökvalitetsmål men har en speciellt viktig roll kopplad till miljömålen God
bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.
En ny översiktsplan är under framtagande, då den befintliga behöver förnyas.
Planen kommer att finnas utställd under sommaren 2015. Ett av kriterierna är att
se till att den blir modern med bra förutsättningar för en långsiktigt god
35
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hushållning med mark- och vattenområden, men även energi och råvaror. En
översiktsplan skall vidare främja en social, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt
god livsmiljö39.
Ett nytt planprogram ska tas fram för området där Sjöängsskolan ligger idag,
österut till reningsverket och så en del där Askersundsverken ligger.
Planprogrammet ligger till grund för de tre detaljplaner som skall tas fram varav
en kommer att innefatta Kunskaps- och kulturcentrum.40

3.2.5 Miljöstrategiskt arbete
Miljöstrategiskt arbete bedrivs utöver den traditionella miljötillsynen. I
Askersunds kommun bedrivs idag ett strukturerat miljömålsarbete enligt Miljödiplomeringsmodellen
Det miljöstrategiska arbetet har som mål att minska miljöpåverkan i hela
kommunen där den viktigaste målgruppen är kommunens innevånare och företag.
En förutsättning för att det miljöstrategiska arbetet ska fungera och vara trovärdigt
är ett väl förankrat och implementerat kommuninternt miljöarbete.
Idag bedrivs ett antal projekt med inriktning enligt ovan. Bra exempel är projektet
rädda Alsen som bedrivs i samarbete med Länsstyrelsen. Klimatpiloterna är ett
exempel på ett annat, nu avslutat projekt.
Kommunstyrelsen har givit miljöförvaltningen i uppdrag att samordna
kommunens miljöstrategiska arbete. För att använda begränsade resurser optimalt
inriktas arbetet på den miljöfråga som identifierats som kommunens viktigaste,
klimatfrågan. Arbetet styrs av en styrgrupp med representanter från kommunens
högsta ledning. Kommunen jobbar dock med flera miljömål, och inför framtiden
kan det vara aktuellt att bredda miljöutredningen så att alla miljömål följs upp
inom ramen för miljödiplomeringen. Redan idag arbetas med flera olika mål i
verksamheterna, och passande miljömål (inte bara klimatmålet) ligger till grund
för arbetsplatsers miljöplaner som styr deras miljöarbete.

3.2.6 Miljötillsyn
Askersunds kommun har det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Laxå, Askersund och Lekebergs kommun har sedan 1 januari 2010,
gemensam miljönämnd och förvaltning, Sydnärkes miljönämnd respektive
förvaltning.
Tillsyn enligt miljöbalken rör ett stort antal områden såsom naturvård, miljöfarlig
verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska
produkter och avfall och producentansvar.
Målet för tillsynen enligt miljöbalken är att de nationella miljökvalitetsmålen nås
inom en generation. Tillsynsarbetet berör samtliga, för Askersunds, relevanta
miljökvalitetsmål. Tillsynens inriktning bestäms av miljönämnden och fastställs i
en årlig tillsynsplan.
39
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Utöver den traditionella tillsynen har miljönämnden en viktig roll som remissinstans, såväl internt inom kommunerna som externt för t.ex. Länsstyrelsen och
andra statliga myndigheter. Miljöförvaltningen har också en viktig roll när det
gäller rådgivning och information, både kommuninternt, t.ex. till kommunstyrelsen, och externt till privat- personer och företag.
Tillsynsarbetet bör planeras och utföras så att mesta möjliga nytta skapas med
befintliga resurser. Denna miljöutredning utgör ett av de underlag som ligger till
grund för miljönämndens styrning av verksamheten.
På miljöförvaltningen arbetar sex tjänstemän plus en administratör, samt i
dagsläget två projektanställda. Tillsynen omfattar bland annat 35 B-objekt och 75
C-objekt.

3.2.7 Upphandling41
Upphandling har lagts till som en ny verksamhet, det fanns inte med i den tidigare
miljöutredningen.
Enligt kommunens upphandlingspolicy (Kf § 205/2010) ska kommunens
upphandlingar göras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan
handelslagstiftning samt i enlighet med den i inköpssamverkan i Örebro län
gemensamma policy för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandling av varor
och tjänster samt entreprenader och övriga kommunala riktlinjer.
Askersunds kommun har avtal med Örebro kommun om inköpssamverkan.
I kommunens riktlinjer för upphandling och inköp under punkten miljökriterier
anges följande: Utgångspunkten för kommunen bör vara att genom konsekvent
upphandling av miljöanpassade varor och tjänster medverka till utvecklingen mot
ett ekologiskt hållbart samhälle.
Vid all upphandling ska miljöaspekterna värderas högt tillsammans med övriga
kriterier såsom funktion, kvalitet, pris, driftkostnad, estetiska och funktionella
egenskaper, service m.m.
Vid miljöbedömning ska följande särskilt beaktas42
 Produktens påverkan på den yttre miljön ska vara så liten som möjligt.
 Produkten ska vara utformad så att den vid användning sparar råvaror och
energi.
 Produkten ska när den blir avfall kunna återvinnas eller på annat sätt vara
anpassad för att återföras i kretsloppet.
 Produkten ska inte vara skadlig för användaren och andra som kommer i
kontakt med den.
 Produkter som innehåller ämnen som är förbjudna eller har mycket negativ
hälso- och/eller miljöeffekter ska inte upphandlas.
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Vid upphandling av tjänster ska samma miljökrav ställas på entreprenörer
som i kommunens egen verksamhet.
Främja yttre miljön genom samordning av transporter och krav på bästa
möjliga miljöprestanda på fordon.

Det finns även ett beslut från kommunfullmäktige från 2009-04-27 (§ 42
Miljöbils- och resepolicy för Askersunds kommun) där fullmäktige beslutade att:
 Samtliga personbilar som köps eller leasas av Askersunds kommun ska
vara miljöklassade i enlighet med statens definition för miljöbilar.
 Längre resor ska ske med tåg eller buss. Längre resor med bil får endast
ske om det är klart olämpligt av tidsskäl att åka allmänna
kommunikationsmedel.

4. Värdering och resultat
Miljöutredningen ska ge en helhetsbild av miljöpåverkan från de fem redovisade
förvaltningarna inom Askersunds kommun. Det ska fungera som beslutsunderlag
för det fortsatta miljöarbetet.
Syftet med värdering är att hitta de mest betydande miljöaspekterna, dvs. de
aktiviteter som orsakar störst miljöpåverkan. Varje aktivitet bedöms utifrån
miljömässiga kriterier och kvantitet och poängsätts på skalan 1-3 enligt nedan.
Kriterium
3 poäng
Miljömässiga Aktiviteten innebär
stor miljöpåverkan
kriterier

Kvantiteter

Betydande

2 poäng
Aktiviteten innebär
begränsad
miljöpåverkan
Medelstora

1 poäng
Miljöaspekten
innebär liten
eller ingen
miljöpåverkan
Små

Poängen för ”Miljömässiga kriterier” och ”Kvantiteter” adderas till en summa i
kolumnen ”Summa miljöpåverkan”. Varje miljöaspekt kan få mellan 2 och 6
poäng. De betydande miljöaspekterna är de som får 5 eller 6 poäng. De betydande
miljöaspekterna markeras genom att summapoängen ges fet stil.
Samlad värdering
Flera aktiviteter kan ge samma miljöpåverkan. Vid värderingen bör man då ha en
samlad värdering för dem. Syftet med miljöledningssystemet är ju att minska den
viktigaste miljöpåverkan. Aktiviteter som var och en för sig inte ger en så stor
miljöpåverkan kan visa sig vara en av de viktigaste miljöaspekterna vid en samlad
värdering.
Exempel på aktiviteter som kan värderas tillsammans är resor, transporter, el och
energianvändning
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Aktivitet 1.
CO2-utsläpp X
ton

Aktivitet 2.
CO2-utsläpp X
ton

Aktivitet 3.
CO2-utsläpp X
ton

Aktivitet 4.
CO2-utsläpp X
ton

Verksamhetens totala CO2-utsläpp = Y ton
Bedöms som stor miljöpåverkan och betydande miljöaspekt
Övergripande miljömål: Minska CO2-utsläpp med X ton till år
2020. OBS! Avser hela verksamheten

Detaljerat miljömål 1
Minska CO2-utsläpp på verksamhet
1
Med 5 % senast år 2012

Detaljerat miljömål 3
Minska CO2-utsläpp på verksamhet
3
Med 5 % senast år 2012

Detaljerat miljömål 2
Minska CO2-utsläpp på verksamhet
2
Med 10 % senast år 2012
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4.1 Miljöaspektlista
4.1.1 Direkt miljöpåverkan
Miljöaspektlista/Direkt miljöpåverkan

Aktivitet
Elförbrukning

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits
Total elförbrukning:
7180 MWh

(år 2012: 8 063 MWh)
CO2: 0 kg

Värmeförbrukning

Total värmeförbrukning:
3044 MWh = 37,44 ton CO2
(år 2012: 3 504 MWh = 40 ton)
Oljeförbrukning:
19,7 kbm = 52,4 ton CO2
(år 2012: 45,2 kbm = 120,3 ton)
CO2 totalt: 90 ton

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål

Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil
Miljömässiga
kriterier

Kvantitet

Summa
miljöpåverkan

Elförbrukningen ger små eller inga
utsläpp då den har ursprungsgaranti och
produceras med vattenkraft.
Kopplas främst till miljömål Begränsad
klimatpåverkan.
Kan även kopplas till Levande sjöar och
vattendrag, då elen kommer från
vattenkraft som har stor påverkar på
vattendrags ekologi.
Produktion av värme ger utsläpp till luft
av bl.a. koldioxid vilket ökar växthuseffekten. Utsläpp per producerad
MWh varierar p.g.a. av temp. o
bränslemix. Även partiklar släpps ut vid
eldning.
Kopplas främst till miljömål
Begränsad klimatpåverkan.
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2

2

4

(tidigare 1)

(tidigare 1)

(tidigare 2)

2

3

5

Miljöaspektlista/Direkt miljöpåverkan

Aktivitet

Resor i tjänsten

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits
(år 2012: 85,2 ton)
Bensin: 37 786 liter
CO2: 101 ton
Diesel: 80 015 liter
CO2: 240 ton

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål

Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil
Miljömässiga
kriterier

Kvantitet

Summa
miljöpåverkan

3

3

6

3

3

6

2

2

4

Kan även kopplas till Frisk luft.
Resor i tjänst med bil ger utsläpp till luft
av bl.a. koldioxid vilket ökar växthuseffekten.
Kopplas främst till miljömål
Begränsad klimatpåverkan.

Etanol: 1 543 liter
CO2: 1 ton
Egen bil: 29 189 liter bensin
CO2: 78 ton
Totala utsläpp CO2: 342 ton

Transporter

Total sträcka: 238 857 mil
Transportsträcka: 45 059 mil
(år 2012: 65 120 mil)
CO2: 164 ton
(år 2012: 315 ton)

Städning och

Inget nyckeltal har beräknats

Transporter ger utsläpp till luft av bl.a.
koldioxid vilket ökar växthuseffekten.
Kopplas främst till miljömål
Begränsad klimatpåverkan, men även
till Frisk luft.
Kemiska produkter kan vara skadliga
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Miljöaspektlista/Direkt miljöpåverkan

Aktivitet

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits

Kvantitet

Summa
miljöpåverkan

Inköpt papper totalt: 10,4 ton
(2012: 15,25 ton)

2

1

3

2

3

5

Kopplas främst till miljömål Giftfri
miljö och Ingen övergödning.
Användning av kopieringspapper
orsakar energiförbrukning, kemikalieoch råvaruanvändning samt transporter
vid tillverkning.
Vid tillverkning av papper sker utsläpp
till luft och vatten.

Avfall

Miljömässiga
kriterier

för både människan och miljön.
Genom att använda miljömärkta
kemikalier minskar denna påverkan.

användning av
kemikalier

Pappersförbrukning

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål

Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil

Fungerande källsortering finns
vid alla kommunala
verksamheter.

Miljöpåverkan orsakad av pappersförbrukning kan kopplas till miljömål
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri
miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar
och vattendrag och levande skogar.
Askersund kommun har en väl
fungerande källsortering.
En god källsortering kan kopplas till
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Miljöaspektlista/Direkt miljöpåverkan

Aktivitet

Matproduktion

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits
Hushållsavfall: 2 885 ton
(2012: 2281 ton)
Glas: 74 ton (2012: 12 ton)
Metall: 76 ton (2012: 4 ton)
Papper: 187 ton (2012: 31 ton)
Plast: 112 ton (2012: 5 ton)
Andel ekologiskt: 21 %
(2009: 17 %)

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål

Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil
Miljömässiga
kriterier

Kvantitet

Summa
miljöpåverkan

2

3

5

flera miljömål, men framför allt God
bebyggd miljö och Begränsad
klimatpåverkan.

I Askersunds kommuns matproduktion
tas miljöhänsyn. Matproduktion
påverkar klimatet genom transporter och
produktion, men även den biologiska
mångfalden och övergödningen
påverkas.
Kopplas framförallt till miljömålen
Begränsad klimatpåverkan, Ingen
övergödning, God bebyggd miljö och Ett
rikt odlings- landskap.
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4.1.2 Indirekt miljöpåverkan
Miljöaspektlista/Indirekt miljöpåverkan

Aktivitet
Utbildning

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits
1 516 barn ges den
obligatoriska undervisningen i
miljöfrågor.
Låg- och mellanstadiet: ca 20
h/år
Högstadiet: ca 60 h/år

Informationsverksamhet/Bibliotek

I Askersunds kommun finns ett
huvudbibliotek, och två filialer.
Utöver det har varje skola ett
skolbibliotek.
Biblioteksverksamheten har en
potential att nå ut till samtliga
kommuninnevånare och öka
deras kunskap inom miljöområdet.

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål
En bra miljöutbildning inom skolan kan
leda till att miljöpåverkan i samhället
minskar genom att eleverna tillsammans
med föräldrar förändrar beteenden och
köpvanor.

Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil
Miljömässiga
kriterier

Kvantitet

2

3

(tidigare 3)

Summa
miljöpåverkan

5
(tidigare 6)

Skolans miljöutbildning kan kopplas till
samtliga miljömål men bör inriktas på
de viktigaste miljömålen/frågorna.
I dagsläget bedrivs samarbeten men det
är begränsad verksamhet kopplad till
miljöområdet.
Bibliotekets verksamhet har en
möjlighet att kopplas till samtliga miljömål men bör inriktas på de viktigaste
miljömålen/frågorna.
Hittills har information som spridits
genom bibliotekets verksamhet varit
kopplad till bl.a. God bebyggd miljö och
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2
(tidigare 3)

2

4
(tidigare 5)

Miljöaspektlista/Indirekt miljöpåverkan

Aktivitet

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål

Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil
Miljömässiga
kriterier

Kvantitet

Summa
miljöpåverkan

2

2

4

3

2

5

Ett rikt växt- och djurliv.
Turistbyrån

I Askersunds kommun finns en
Turistbyrå.
Turistbyrån har en potential att
nå ut till samtliga kommuninnevånare och turister för att
öka deras intresse gällande upplevelse- och besöksguide inom
miljöområdet.

Fysisk planering

Den fysiska planeringen spelar
en mycket viktig roll för
kommunens strävan mot ett
hållbart samhälle.
Lokalisering av ny byggelse,
infrastruktur och grönområde
samt bevarande av befintliga

I dagsläget bedrivs ingen eller mycket
begränsad verksamhet kopplad till
miljöområdet.
Turistbyråns verksamhet har en
möjlighet att kopplas till samtliga miljömål men bör inriktas på de viktigaste
miljömålen/frågorna.
Det kan tänkas naturligt att koppla
verksamheten mot Levande sjöar och
vattendrag, Levande skogar, God
bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och
djurliv.
I dagsläget tas miljöhänsyn i den fysiska
planeringen i Askersunds kommun.
Det finns dock goda förutsättningar att
utveckla detta arbete och att förtydliga
begreppet hållbar utveckling i översiktsplan och andra planer.
Den fysiska planeringen kan kopplas till
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Miljöaspektlista/Indirekt miljöpåverkan

Aktivitet

Miljöstrategiskt
arbete

Miljötillsyn

Upphandling

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits
kvalitéer i redan byggda miljöer
har stor betydelse för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur.
Kommunens miljöstrategiska
arbete kan ha hela kommunen
och samtliga innevånare, verksamheter och företag som målgrupp.

Målet för miljötillsynen enligt
miljöbalken är att miljömålen
ska nås inom en generation.
Tillsynens inriktning bestäms
av miljönämnden och fastställs i
en årlig tillsynsplan.
Miljöanpassad kommunal
upphandling utgör en del av
kommunens miljöstrategiska
arbete.

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål
flertalet miljökvalitetsmål men har en
speciellt viktig roll kopplad till miljömålen God bebyggd miljö och
Begränsad klimatpåverkan.
Ett strukturerat miljöstrategiskt arbete
har påbörjats i Askersunds kommun och
behöver utvecklas vidare för att nå sin
fulla potential

Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil
Miljömässiga
kriterier

Kvantitet

Summa
miljöpåverkan

2

5

(tidigare 3)

(tidigare 6)

3

2

5

3

2

5

3

Det miljöstrategiska arbetet kan kopplas
till samtliga miljömål men bör inriktas
på de viktigaste miljömålen/frågorna.
Tillsynsarbetet bör planeras och utföras
så att mesta möjliga miljönytta skapas
med befintliga resurser.
Tillsynsarbetet berör samtliga, för
Askersund kommuns, relevanta
miljömål.
Miljöanpassad upphandling. Ökad
efterfrågan på miljöanpassade och
miljömärkta produkter ökar tillgången.
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Miljöaspektlista/Indirekt miljöpåverkan

Aktivitet

Resultat från analys av
miljöaspekt
De viktigaste orsakerna till
miljöpåverkan har angivits

Resultat från analys av
miljöpåverkan och relaterat till
nationella miljömål
Flertalet miljömål kan i förlängningen
kopplas till upphandling. Några är t.ex.
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt
odlingslandskap, Levande sjöar och
vattendrag och Levande skogar.
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Värdering
Betydande miljöaspekt och prioriterad
miljöaspekt markerad med fet stil
Miljömässiga
kriterier

Kvantitet

Summa
miljöpåverkan

4.2 Sammanfattning
Nedan följer rangordningen av aktiviteter och påverkansområden enligt
utvärderingen.
Aktivitet/Direkta miljöpåverkan
Resor i tjänsten
Transporter
Värmeförbrukning
Avfall
Matproduktion
Elförbrukning
Kemikalier
Pappersförbrukning
Aktivitet/Indirekta miljöpåverkan
Utbildning
Miljöstrategiskt arbete
Fysisk Planering
Miljötillsyn
Upphandling
Informationsverksamhet/Bibliotek
Turistbyrån

Summa poäng
6
6
5
5
5
4 (tidigare 2)
4
3
5 (tidigare 6)
5 (tidigare 6)
5
5
5
4 (tidigare 5)
4

Följande aktiviteter är betydande miljöaspekter:
Direkta miljöpåverkan
 Resor i tjänsten
 Transporter
 Värmeförbrukning
 Avfall
 Matproduktion

Indirekta miljöpåverkan
 Utbildning
 Miljöstrategiskt arbete
 Fysisk planering
 Miljötillsyn
 Upphandling
Samlad värdering
Miljöutredningen visar att flera aktiviteter kan kopplas till miljömålet Begränsad
klimatpåverkan. Det gäller flertalet betydande miljöaspekter enligt ovan.
Slutsatsen är att Askersund kommuns viktigaste miljöfråga är att begränsa
klimatpåverkan.

Slutsats
Delar av den direkta miljöpåverkan har varit möjlig att kvantifiera. Resor i tjänsten,
transporter, värme- och elförbrukning medför totalt utsläpp av ca 660 ton CO2.
De samlade koldioxidutsläppen i Askersunds kommuns är dock väsentligt större (74
528 ton år 2012). Det finns en potential till indirekta miljöpåverkan t ex genom den
fysiska planeringen eller skolans miljöutbildning. Även om insatser inom dessa
områden endast har en mindre påverkan ger det ett stort samlat resultat, jämfört med
enbart den kommuninterna miljöpåverkan.
Samtidigt är det viktigt att bedriva ett väl fungerande och effektivt kommuninternt
miljöarbete. En satsning på den indirekta miljöpåverkan saknar trovärdighet om ett
sådant saknas.
Sammanställning av siffror avseende förbrukning av el, värme, bränslen och
färdsträckor har gått förhållandevis bra att ta fram, trots att många aktörer är
inblandade. Till viss del saknas fortfarande rutiner för att ta fram vissa uppgifter, och
framtagningen mellan de olika åren är troligen inte enhetlig. Arbetssättet som
testades inför denna utredning har från miljöförvaltningens håll fungerat bra, men
inför framtida utredningar krävs att rutiner skrivs ner för samtliga uppgifter så att
samma avgränsningar, beräkningar och tillvägagångssätt används varje gång.
För en del verksamheter saknas information helt (kemikalier t.ex.) och för andra har
lämnats siffror som inte är helt tillförlitliga. Det finns dock förklaringar till de
osäkerheter och avvikelser som finns, och det går i dagsläget inte att bli mer exakt
kring vissa aspekter.
Elförbrukningen har minskat, även om hänsyn tas till avyttrade fastigheter vars
elförbrukning fallit bort sedan förra utredningen. De bortfallna fastigheterna står bara
för ca hälften av den minskade elförbrukningen.
Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmeanvändning kan variera år från år beroende på
hur kall vintern varit. Vid kallare väderlek används mer olja i värmeproduktionen.
Koldioxidutsläppen från fjärrvärmen har dock stadigt minskat, både tack vare mindre
olja i bränslemixen och minskad värmeförbrukning.
I flera kommunala byggnader har oljepannor bytts ut mot värmepumpar vilket lett till
minskade utsläpp av CO2 på 68 ton per år sedan 2012.
När det gäller resor i tjänsten finns en del osäkerheter (se förklaring i bilaga 3), och i
tidigare års utredningar finns en del siffror som inte stämmer. Jämförelser mellan
åren ska därför göras med viss försiktighet. Förbrukningen för år 2014 bör dock
stämma, då det är siffror ur ekonomisystemet, till skillnad från körsträckorna som till
viss del baseras på uppskattningar och beräkningar.
Den totala volymen på sopkärl för hushållsavfall har ökat något sedan 2012, men har
fortfarande minskat sedan 2009. Detta troligen tack vare en förättrad källsortering.
Andelen ekologiskt mat har ökat från drygt 2 % år 2009 till 21 % år 2014.
Tabell över totala utsläpp av koldioxid se bilaga 8.
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5. Bilagor
Bilaga 1. Elförbrukning
Uppgifter om elförbrukning har lämnats av Hans Andersson (projektingenjör
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen), med undantag för VA-avdelningens
elförbrukning som rapporterats av Sonny Larsson (enhetschef inom VA-verken).
Ullavivägen 3 och Tallbacken är fastigheter som har avyttrats, därför ingen
elförbrukning år 2014. Stationshusets el står hyresgästerna själva för. År
2012saknades en del uppgifter, och då användes siffror från 2009.
Socialnämnden
Elförbrukningen har minskat, både sedan 2012 och 2009, trots att en
ökning skedde mellan 2009 och 2012.
Barn och utbildningsnämnden
Förbrukningen av el inom skola och barnomsorg fortsätter att minska.
Kultur- och tekniknämnden
Elförbrukningen har minskat överlag, men Åsbrohallens förbrukning har
ökat stadigt sedan 2009. Även förbrukningen i kommunförrådet har ökat
igen, efter en minskning mellan 2009 och 2012. Möjligen beror
Åsbrohallens ökade elförbrukning på ett nytt värmesystem, då den
tidigare oljepannan bytts ut.
Kommunstyrelsen
Elförbrukningen ökade rejält mellan 2009 och 2012, men har nu minskat
kraftigt, även jämfört med 2009.
Övriga
Kommunen ansvarar inte längre för stationshusets el, utan den står
hyresgästerna själva för.
Total elförbrukning
Totalt sett har elförbrukningen minskat i de verksamheter som finns redovisade i
utredningen, till skillnad från senaste utredningen då de hade ökat. Minskningen är
markant, på 883 MWh. Den minskning som blivit p.g.a. att fastigheter avyttrats och
elen överlåtits till hyresgäster står inte för hela minskningen som skett (elen som
fallit bort uppgick år 2012 till 441 MWh), utan 442 MWh bör vara en minskning tack
vare lägre förbrukning. Detta innebär att det skett en tydlig minskning även sedan
2009.
Elförbrukning per nämnd samt totalt
Elförbrukning
kWh 2009
kWh 2012
kWh 201443
Socialnämnden
Norra Bergens äldreboende
573227
606723
638041
Lerbäckshemmet
310339
316751
0
43
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kWh 2009
kWh 2012
kWh 201443
252613
259293
241902
40708
42247
37693
40721
35577
36647
0
59579
50325
23255
27299
0
28233
28648
20781
1269096
1376117
1025389

Elförbrukning
Lärkbacken
Storgatan
Floragatan
Gustavslund (Ekbacken)
Ullavivägen 3
Ullavivägen 5
Totalt SN
Barn- och utbildningsnämnden
Repslagaren
Snörmakaren
Björkängen
Humlegården
Sundsängen
Lunnagården
Tallbacken
Skogslyckan
Sjöliden
Mosippan
Åsen
Sågarvallen
Närlundaskolan
Sjöängsskolan
Sjöängsskolan
Norrbergaskolan
Hammars skola
Olshammars skola
Åmmebergs skola
Snavlunda skola
Rönneshytta skola
Åsbro skola
Pluggebo
Totalt BoU

16674
81337
111623
49757
38703
179980
115624
31152
42035
176880
29030
69317
450561
503203
71079
29656
267088
145579
189614
99113
161644
341021
19388
3220058

15729
81150
91096
48077
42237
164640
57939
32786
47574
124730
27336
65873
443639
514503
31584
34420
261511
165792
178219
102093
253884
331805
20540
3137157

14180
91409
127822
42892
39456
163167
0
34454
48728
113531
17129
88461
414569
513375
28097
44282
253487
162372
175786
101732
206954
324274
14218
3020375

Kultur- och tekniknämnden
IP Solberga
Åsbrohallen
Närlundahallen
VA-avd
Kommunförråd
Totalt

148715
62384
0
2788388
150283
3149770

149091
69742
0
2788388*
139707
3146928

136170
100346
0
2472450
156450
2865416

303430

364063

268968

Kommunstyrelsen
Rådhuset
38 (60)

kWh 2009
kWh 2012
kWh 201443
303430
364063
268968

Elförbrukning
Totalt
Övriga
Stationshuset
Gatubelysning
Totalt

35490
Iu

Iu
35490

Sammanställning
SON
BoU
KoTN
KS
Övriga
Totalt
CO2 ton

38790

1269096
3220058
3149770
303430
35490
7977844
0

0
Iu

38790

1376117
3137157
3146928
364063
38790
8063055
0

0

1025389
3020375
2865416
268968
0
7180148
0

*Uppgift för 2012 saknades, därför användes uppgift från 2009.

Översikt, kommunens elförbrukning
9000000
8000000
7000000

SN

6000000

BoU

5000000

KoTN

4000000

KS

3000000

Övriga

2000000

Totalt

1000000
0
kWh 2009

kWh 2012
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kWh 2014

Bilaga 2. Värme- och oljeförbrukning (olja för uppvärmning)
Uppgifter om fjärrvärme och oljeförbrukning har lämnats av Hans Andersson
(projektingenjör Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen), med undantag för
VA-avdelningens oljeförbrukning som rapporterats av Sonny Larsson (enhetschef
inom VA-verken). Fördelningen mellan biobränsle och fossila bränslen i
fjärrvärmemixen har erhållits av Berit Sanded, Anläggningschef Vattenfall Heat i
Motala samt via vattenfalls hemsida när det gäller korrigering av tidigare år.
Socialnämnden
Endast en fastighet inom SN värms med fjärrvärme, och förbrukningen
för denna har ökat något sedan 2012. Gällande oljeförbrukningen har den
enda fastigheten som tidigare värmdes med olja avyttrats, och inom SN
är oljeförbrukningen därmed nere på noll.
Barn och utbildningsnämnden
Trots att värmeförbrukningen ökade något inför förra utredningen har
den nu minskat, både i jämförelse med 2012 och 2009.
Oljeförbrukningen har minskat från 26,6 m3 år 2009 till 9,2 m3 år 2014.
Kultur- och tekniknämnden
Värmeförbrukningen har stadigt minskat något sedan 2009, och
oljeförbrukningen minskar. Från 29,1 m3 till 10,5 m3 mellan 2009 och
2014.
Kommunstyrelsen
Värmeförbrukningen har minskat drastiskt. Mellan 2009 och 2014 har
värmeförbrukningen gått från 573 MWh till 189 MWh per år. Ingen olja
används för uppvärmning.
Övriga
Värmeförbrukningen i stationshuset och brandstationen har ökat något.
Ingen olja används för uppvärmning.
Total värme- och oljeförbrukning (olja för uppvärmning)
De tidigare årens CO2-utsläpp har korrigerats i denna utredning, då de tidigare
uppgiftrena om bränslemixens sammansättning inte stämde med uppgifterna på
Vattenfalls hemsida. Dessa korrigerade siffror visar att CO2-utsläppen från
fjärrvärmen kontinuerligt minskat, särskilt mellan 2012 och 2014 då
värmeförbrukningen dessutom var lägre.
Den totala förbrukningen av eldningsolja har minskat kraftigt och stadigt.
Sedan 2012 har koldioxidutsläppen från fjärrvärmen minskat med 17 ton samtidigt
som de minskat med drygt 68 ton tack vare den minskade oljeanvändningen. Totalt
sett har då koldioxidutsläppen från uppvärmning minskat med 85 ton mellan år 2012
och 2014, och med totalt 141 ton sedan 2009. Variationer kan förekomma år från år
beroende på bränslemix i fjärrvärmen.

40 (60)

Fjärrvärmeförbrukning per nämnd samt totalt
MWh
MWh
MWh
Fjärrvärmeförbrukning 2009
2012
201444
Socialnämnden
Norra Bergens
äldreboende
747
712
762
Totalt
747
712
762
Barn- och utbildningsnämnden
Närlundaskolan
341
Närlundaskolan
76
Sjöängsskolan
1 256
Norrbergaskolan
158
Totalt
1 831

335
85
1 375
164
1 959

284
82
1227
162
1755

Kultur- och
tekniknämnden
Närlundahallen
Totalt

233
233

223
223

200
200

Kommunstyrelsen
Rådhuset
Totalt

573
573

478
478

189
189

Övriga
Brandstation
Stationshuset
Totalt

88
32
120

97
35
132

100
38
138

Sammanställning
SON
BoU
KoTN
KS
Övriga
Totalt
CO2 ton*

747
712
762
1 831
1 959
1755
233
223
200
573
478
189
120
132
138
3 504
3 504
3044
64,1232 53,9616 37,4412

*Korrigerats sedan 2012, baserat på bränslemixen som angetts för respektive år på Vattenfalls
hemsida.
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Översikt, kommunens fjärrvärmeanvändning
4000
3500
3000

SN

2500

BoU

2000

KoTN
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1500

Övriga
1000

Totalt

500
0
MWh 2009

MWh 2012

MWh 2014

Oljeanvändning för uppvärmning, per nämnd och totalt
kbm
kbm
Oljeförbrukning (uppvärmning) 2009
2012
Socialnämnden
Lerbäckshemmet
6,5
Totalt
6,5

kbm
201445
6
6

0
0

Barn och utbildningsnämnden
Lunnagården
Hammars skola
Olshammars skola
Rönneshytta skola
Åsbro skola
Totalt

0,2
1,5
0,9
17,4
6,6
26,6

0
1,8
3,9
2
8,6
16,3

0
1
1,9
1,5
4,8
9,2

Kultur- och tekniknämnden
IP Solberga
Åsbrohallen
VA-avd
Totalt

7,9
21,2
0
29,1

7,5
15,4
0
22,9

6,9
0,5
3,1
10,5

6,5
26,6
29,1
62,2
165,5

6
16,3
22,9
45,2
120,3

0
9,2
10,5
19,7
52,402

Sammanställning
SON
BoU
KoTN
Totalt
CO2 ton*

*CO2-utsläpp år 2009: 18,3 kg/MWh, år 2012: 15,4 kh/MWh, år 2014: 12,3 kg/MWh.
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Översikt, kommunens oljeanvändning
70
60
50
SN

40

BoU
30

KoTN

20

Totalt

10
0
kbm 2009

kbm 2012
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kbm 2014

Bilaga 3. Resor i tjänsten
Socialnämnden
I siffrorna för resor i tjänsten inom socialnämndens verksamhet ingår
hemtjänsten, hemsjukvården, dagvårdsresor, arbetsterapeuter och LSS.
Körsträckan inom SN är för år 2014 inte helt exakt, utan då bilar byttes ut
under 2014 har körjournaler lästs av för ett antal månader och sedan har
en uppskattad körsträcka för hela året beräknats utifrån dessa månader.
Siffrorna för bränsleförbrukning år 2009 visar vid en kontrollräkning på en
genomsnittlig bränsleförbrukning på 2,3 liter per mil. Detta gör att sifferunderlaget
för år 2009 inte är trovärdigt. Siffrorna för 2012, visar att körsträckan har minskat.
Om antalet mil stämmer för år 2012 visar siffrorna för bränslet en förbrukning på
mindre än 0,25 liter per mil. Även detta kan antas vara orimligt. För 2014 ligger
förbrukningen enligt rapporterade uppgifter på 0,4 l/mil, och körsträckan har ökat
kraftigt, både jämfört med 2012 och 2009.
Jämförelser av CO2-utsläpp bör göras med försiktighet, då uppgifterna från både
2009 och 2012 ses som otillförlitliga. Uppgifterna för socialnämnden har dock tagits
med i beräkningen av ”totala utsläpp”, men utsläppssiffrorna för 2009 är korrigerade
då de var uppenbart felaktiga. CO2-utsläpp per mil beräknades för år 2012, och
samma utsläpp per mil får antas gälla även 2009. Detta blir troligen också felaktigt,
då 2009 års siffror ser ut att ligga i underkant.
Kultur- och Tekniknämnden
Inom Fritidsförvaltningens verksamhet finns arbetsmaskiner i form av gräsklippare,
ismaskin och traktor. Förutom arbetsmaskiner används en bil i verksamheten. Inom
tekniska förvaltningen finns arbetsmaskiner och redskap i form av bl.a. gräsklippare,
redskapsbärare, pumpar, elverk, motorsåg, ismaskin, vertikalskärmaskin samt traktor.
Även bilar används inom verksamheterna. Här presenteras uppgifterna för bilar
(ingår under tjänsteresor) och arbetsmaskiner/redskap för sig.
Då Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden slagits samman till en nämnd
presenteras de i denna utredning gemensamt, och föregående års siffror har slagits
samman för att få en jämförbar överblick.
Antalet körda mil inom Kultur- och tekniknämnden har ökat markant (från 35 830
mil år 2012 till 50 580 mil år 2014), medan bränsleförbrukningen sänkts gällande
diesel och ökat något gällande bensin. Det bör ligga ett rapporteringsfel i dessa
siffror. År 2014 har körjournaler lästs av i de bilar sådan funnits, för övriga bilar har
ett snitt på 2000 mil/år angivits och använts i beräkningarna46. Detta, eller variation i
hur liknande problem lösts tidigare år, kan vara en bidragande orsak.
År 2012 beräknades bränsleförbrukningen för kultur- och fritidsnämndens bil enligt
följande: 5 342 mil x 0,65 liter = 3 472,3 liter. Varje liter diesel ger 3 kg CO2 = drygt
10 ton. År 2014 har siffrorna i stället samlats in via ekonomiavdelningen och utgått
från vad som tankats under året.

46
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Totalt sett har transportsträckor ökat, men bränsleförbrukning och CO2utsläpp minskat. Utsläppen har minskat med 18 ton sedan 2012.
År 2012 kunde inte alla siffror för arbetsmaskiner tas fram, och siffrorna från 2009
har därför i vissa fall återanvänts. Detta bör has i åtanke när siffrorna granskas. För
2014 har siffror dock tagits fram, och förbrukningen har minskat drastiskt, särskilt
inom tekniska förvaltningens verksamheter. Detta kan dock bero på inkonsekvent
rapportering, snarare än på minskad användning.
Kommunstyrelsen
Inom de delar som tidigare rapporterats från KS syns en minskning av
både milantal och bränsleförbrukning. Dock har AMEs verksamhet
tillkommit i årets utredning och ligger under KS. Denna verksamhet har
funnits tidigare, men troligen inte kommit med vid rapporteringen.
Resor med egen bil
Även personalens egna bilar används för resor i tjänsten. Totalt (alla
nämndverksamheter) kördes 33 192 mil med egen bil under 2012. Det
avser både anställda som kört privat bil i tjänsten samt förtroendevalda
som fått ersättning för resa med egen bil till och från exempelvis
sammanträden.47 Bränsleförbrukningen antas vara 0,8 liter/mil bensin i
genomsnitt.
Mellan tidigare års utredningar minskat resande med egen bil, men under 2014 har
det i stället ökat. Fortfarande ligger antalet mil lägre än 2009, då det var 40 000 mil.
Under 2014 kördes ca 36 500 mil i privat bil. Sedan starten har det årliga utsläppet av
CO2 minskat med 7 ton.
Sammanfattning
Totalt sett har både antalet körda mil och utsläppen av CO2 ökat. Utsläppen från de
två tidigare åren kan vara lågt räknade, då åtminstone siffror från SN är tvivelaktiga.
I årets utredning har också AMEs verksamhet lagts till, men detta utgör långt ifrån
hela ökningen som syns. Årets siffror för KoTN bidrar också till en ökning av
milantalet, vilket kan bero på en överskattning av körsträckan för de bilar som saknar
körjournal, eller en underskattning av liknande slag tidigare år.

För beräkning av CO2-utsläpp har beräkning enligt nedan använts:
1 liter bensin ger 2,68 kg CO2
1 liter etanol ger 0, 67kg CO248
1 liter diesel ger 3,0 kg CO249

47

Lundberg, L. 2013- 06-13

48

www.sekab.se 2010-05-31
Ibid.

49

45 (60)

Körsträckor per nämnd och totalt, inkl. privat bil
Körda mil inom kommunstyrelsens
verksamhet
Körda mil inom AMEs verksamhet
Totalt inom KS
Körda mil inom Socialnämndens
verksamhet
Körda mil inom Barn- och
utbildningsnämnden

2009

2012

201450

1 694

1 916

1 166
4 321
5 487

108 558

93 005 132 035*

0

0

0

Körda mil inom Kultur- och
tekniknämnden

31 369

35 820 50 580**

Körda mil med privat bil inom tjänsten,
hela kommunen

40 000

33 192

36 486

181 621

163 933

220 537

Körda mil kommunen totalt
Körda mil kommunen totalt, inklusive
AME (ny siffra år 2014)

224 858

* Osäkerhet finns. Inom SN byttes bilar i maj-juni 2014. Många bilar fanns korrekta siffror för, men
några är uträknade baserat på en avstämning i oktober.
** Osäkerhet finns. Bilarnas körjournaler har lästs av. I de fall då körjournal saknats har bilen fått en
antagen körsträcka på 20 000 km, vilket är ett genomsnitt för vad kommunens bilar kör på ett år (SNs
bilar borträknade, då de körs betydligt mer än andra bilar).

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp för tjänsteresor, per nämnd och totalt, inkl.
privat bil

KS

Liter 2009

Dieselförbrukning inom KS
Bensinförbrukning inom KS
E85-förbrukning inom KS
CO2-utsläpp KS

SN
Dieselförbrukning inom SN
Bensinförbrukning inom SN
E85-förbrukning inom SN
CO2-utsläpp SN

BoU

0
0
1 355

Liter 2009*
220 911
29 900
0

Liter 2009

Dieselförbrukning inom BoU
50
51

CO2 2009
(ton)
Liter 2012
0
0
0
0
1
1 733
1
CO2 2009
(ton)
Liter 2012
663
21 813
80
1 321
0
0
743

CO2 2009
(ton)
Liter 2012
0
0

Berger, T. 2015-05-11 och 2015-06-23
Lindström, B. 2015-05-29.
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CO2 2012
(ton)
Liter 201451
0
0
0
4 513
1
1 543
1
CO2 2012
(ton)
Liter 2014
65
51 217
4
1 297
0
0
69

CO2 2014
(ton)
0
12
1
13
CO2 2014
(ton)
154
3
0
157

CO2 2012
CO2 2014
(ton)
Liter 2014
(ton)
0
0
0
0

Bensinförbrukning inom BoU
E85-förbrukning inom BoU
CO2-utsläpp KS

KoTN

0
0

Liter 2009

Dieselförbrukning inom
KoTN (se de olika
avdelningarna nedan)
F.d. KoF, bil
Gata/park bilar
Kost/städ/service
VA-avd.
Fastighetsavd.
Bensinförbrukning inom
KoTN (se de olika
avdelningarna nedan)
F.d. KoF, bil
Gata/park bilar
Kost/städ/service
VA-avd.
Fastighetsavd.
E85-förbrukning inom KoTN
CO2-utsläpp KoTN

Privat bil

29 400
1 361
6 448
7 207
8 984
5 400

3 029
0
0
0
2 229
800
0

Liter 2009

Tjänsteresor med privat bil,
beräknat värde (0,8 liter
bensin per mil, 2,68 kg CO2
per liter bensin)

Sammanställning
Dieselförbrukning
kommunen totalt
Bensinförbrukning
kommunen totalt
Bensinförbrukning
kommunen totalt (inkl. resor
m. privat bil)
E85-förbrukning kommunen
totalt
CO2-utsläpp från
tjänsteresor, totalt inom
kommunen

0
0
0
CO2 2009
(ton)
Liter 2012

32 000
Liter 2009

88
4
19
22
27
16

0
0

35 194
3 472**
7 089
6 912
11 021
6 700

0
0
0
0
0
0
0
0
CO2 2012
CO2 2014
(ton)
Liter 2014
(ton)

106
10
21
21
33
20

28 799
4 582
7 102
5 163
9 820
5 307

86
14
21
15
29
16

8
1 983
5
2 788
7
0
0
0
712
2
0
0
0
692
2
0
102
0
0
0
1
081
6
3
888
2
800***
2
2
496
1
0
0
0
0
0
96
111
94
CO2 2009
CO2 2012
CO2 2014
(ton)
Liter 2012
(ton)
Liter 2014
(ton)

85
26 554
71
29 189
78
CO2 2009
CO2 2012
CO2 2014
(ton)
Liter 2012
(ton)
Liter 2014
(ton)

250 311

751

57 007

171

80 015

240

32 929

88

3 304

9

8 598

23

64 929

174

29 858

80

37 786

101

1 355

1

1 733

1

1 543

1

926 (279
****)

252

*troligen har siffrorna från SN rapporterats in felaktigt år 2009. Dessa siffror är ej tillförlitliga.
**Bränsleförbrukning för bilen år 2012, har räknats fram med hjälp av bränsleförbrukningen år 2009:
1 361 liter/2 108 mil = 0,65 liter per mil.
***Här har siffror från tidigare utredning satts eftersom inga nya kunnat tas fram
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342

****korrigerad siffra, baserad på CO2-ustläppet 2012, då den tidigare siffran är orimlig och troligen
beror på inrapporteringsfelet ovan. Korrigeringen är beräknat på CO2-utsläpp per mil 2012.

Överblick över kommunens samlade CO2-utsläpp från tjänsteresor
400,00
350,00
300,00

Dieselförbrukning
kommunen totalt

250,00
Bensinförbrukning
kommunen totalt (inkl. resor
m. privat bil)

200,00
150,00

CO2-utsläpp från
tjänsteresor, totalt inom
kommunen

100,00
50,00
0,00
CO2 2012 (ton)

CO2 2014 (ton)

Etanol bidrar med så liten mängd att det inte blir synbart i diagrammet och har därför uteslutits. Även
siffror från 2009 har uteslutits, då de var uppenbart felaktiga. På andra håll i utredningen visas dock
ett korrigerat värde för 2009.

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från arbetsmaskiner inom KoTN
Diesel
Liter 2009
F.d. KoFs arbetsmaskiner
3 800
Gata/park redskap
22 634
F.d. TNs övriga arbetsmaskiner
31 732
Totalt
58 166
Bensin
F.d. KoFs arbetsmaskiner
Gata/park redskap
F.d. TNs övriga arbetsmaskiner
Totalt
Totalt CO2-utsläpp

520
0
1 424
1 944

CO2 2009
CO2 2012
CO2 2014
(ton)
Liter 2012 (ton)
Liter 2014 (ton)
11,40
3 800
11,40
3 174
9,52
67,90
22 634
67,90
16 192
48,58
95,20
8 895
26,69
1 625
4,88
174,50
35 329
105,99
20 991
62,97

1,39
0,00
3,82
5,21
179,71
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520
0
774
1 294

1,39
0,00
2,07
3,47
109,45

679
31
0
710

1,82
0,08
0,00
1,90
64,88

Bilaga 4. Transporter
Transporter av mat
Mattransporterna är samordnade för skolor och äldreboenden. Sedan
2012 år utredning har fordonen för matutkörning bytts ut, till ett tyngre
och mer anpassat fordon godkänt för mattransporter. Detta har lett till
ökade utsläpp, då fordonet beräknas dra ca 1,5 liter diesel per mil.
Körsträckan är dock lägre än tidigare, år 2014 var den 4 316 mil.
Tidigare har transport av mat skett med två fordon. Den ena, en mindre
lastbil transporterade mat till skolor, alla dagis i centrala Askersund samt
till äldreboende. Västergården, Syrén, Borgmästargårdens hus 1+2,
Lindén samt Lerbäckshemmet får transporterad mat. Skolor samt
förskolor mat transporteras till är, Närlunda, Åmmeberg, Zinkgruvan,
Skogslyckan, Sundsängen, Humlegården, Björkängen, Snörmarken och
Repslagaren. Även lämning av post sker dagligen till skolor som
Rönneshytta, Åsbro samt Lärkbacken, men även till förskolor.52
Fordon 1: kördes ca 3 400 mil/år och har en bränsleförbrukning på ca:
1,065 liter/mil
Fordon 2: kördes ca 1 600 mil/år och har en bränsleförbrukning på
ca:1,06 liter/mil
Skolskjuts
Samtliga fordon är drivs på miljödiesel (troligen med 5 % RME). Y-taxi
blandar dessutom ut med rapsolja.
En stor del av eleverna från de mindre orterna i kommunen reser med
vanlig kollektivtrafik. Läsåret 2012-13 hade 288 elever skolkort. Deras
resor finns inte redovisade här.
Transporter totalt
Körsträckan för skolskjutar och mattransporter har minskat markant
enligt lämnade uppgifter. Utsläppen har minskat med 151 ton, trots att
mattransporten har högre utsläpp än tidigare. Större delen av
minskningen beror på att körsträckan minskats, men en del (ca 23 ton)
kommer sig också av att ett miljövänligare bränsle används. Om denna
typ av bränsle användes redan när de tidigare utredningarna gjordes kan
minskningen vara något överdriven. Det är dessutom möjligt att 3 kg
CO2 per liter vanlig diesel i dagens läge är högt räknat.
CO2-utsläpp beräknas enligt nedan:
1 liter vanlig diesel ger 3 kg CO2
1 liter diesel med 5 % RME ger 2,58 kg CO2

52

Gunnarsson, S. 2011-02-09
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Antal körda mil inom kommunens transporter
Körda mil
(Skolskjutsar, nedan)

2009

2012

201453

Hallsbergsbuss AB

4 064

4 063

15 240

28 782

30 000

16 854

3 236

4 557

4 148

Y-taxi
Weidemans buss
Åmmebergsbuss

Skolskjutsar totalt
Mattransporter
Totalt

21 500

21 500

4 501

57 582
4 880
62 462

60 120
5 000
65 120

40 743
4 316

45 059

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från kommunens transporter
CO2 2009 Liter
(ton)
2012

CO2 2012 Liter
(ton)
201454

4 396

13

4 388

13

23 795

61

Y-taxi

33 099

99

34 500

104

13 718

35

Weidemans buss

12 006

36

13 671

41

9 923

26

142

47 300

142

8 605

22

300
56 041
16 6 474****
315
62 515

145
19
164

Diesel och CO2
Hallsbergsbuss AB

Åmmebergsbuss**

Skolskjutsar totalt
Mattransporter
Totalt:

Liter
2009

47 300

96 801
5 175
101 976

290
99 859
15,5 5 300***
306 105 159

CO2 2014
(ton)*

* Samtliga skolskjutsar körs på miljödiesel. Y-taxi blandar dessutom ut med rapsolja. Detta beräknas
ge ett CO2-utsläpp på 2,58 kg/liter, i stället för 3 kg/liter som räknas med för vanlig diesel i denna
utredning.
** Samma siffror 2012 som 2009, eftersom siffror för 2012 ej redovisats.
*** bränsleförbrukning beräknad till 1,060 l/mil utifrån uppgifter i tidigare
miljöutrednings uppgifter om bränsleförbrukning
**** Fordonet för mattransport har bytts sedan 2012 års utredning. Den nya transporten beräknas dra
1,5 l/mil.

53
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Albreksson, H. 2015-06-03 samt 2015-06-16
Ibid.
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Bilaga 5. Pappersförbrukning
Papper som förbrukas på diverse ändamål beställs gemensamt för alla fem förvaltningar. Interndebitering sker till verksamheter inom kommunen som beställer
papper, kuvert samt kontorsmaterial.
Siffrorna i tabellen nedan visar att förbrukningen av papper minskat sedan starten
2009, trots att en ökning skedde 2012. Förbrukningen har minskats med ca 1 100
kg per år sedan 2009 och med 5 100 kg sedan 2012.
För beräkning av energiåtgång och trädåtgång för papperstillverkning har följande
siffror hämtats från Karlstads Universitet.
Tillverkning av ett kg papper kräver 4 kWh (15 250 kg x 4 kWh = 61 000 kWh).
För att tillverka ett ton papper behövs i genomsnitt 15 träd. (15,2 x 15 = 228).
Pappersförbrukningen i Askersunds kommun år 2014 motsvarar 157 träd per år.
Pappersåtgång i kommunen
Pappersark, st
Kuvert, st
Pappersark, kg, totalt
Kuvert, kg, totalt
Total vikt, både ark och kuvert, kg
Total energiåtgång, kWh*
Totalt antal träd

2009
2 105 750
35 333,00
11 126,99
388,66
11 515,66
46 062,63
172,73

2012
2 769 500
56 000,00
14 634,31
616,00
15 250,31
61 001,26
228,75

201455
1 843 950
61 000,00

9 743,62
671,00
10 414,62
41 658,46
156,22

*Energiåtgång kan bara jämföras om samma process/energiåtgång gäller för båda årsuppgifterna,
vilket vi här saknar uppgift om

Beräkningsunderlag för vikt på kuvert
Kuvert
C6
C4
C5
C5

55

Antal
1000
10 000
10 500
5 000

Lundbohm, Y. 2015-05-27
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Vikt
0,003 kg
0,017 kg
0,008 kg
0,007 kg

Bilaga 6. Avfall
Hushållsavfall
Hushållssopor hämtas av Ragnsells. Notera att siffrorna som redovisas inte är den
faktiska mängden hushållssopor, utan den mängd som dimensionerats för med
kärlvolym och hämtningsintervall. Siffrorna som redovisas är alltså något av den
maximala kapaciteten, och uppskattningen är mycket grov. Viss jämförelse mellan
årens avfallsmängd blir ändå möjlig, då det är rimligt att anta att kärlstorlek och/eller
hämtningsintrevall anpassas efter hur stor mängd avfall som genereras.
Socialnämnden
Det blir mycket engångsmaterial som blöjor, tvättlappar, förbandsartiklar,
inkontinensartiklar, handskar, förkläden inom socialförvaltningens verksamheter som
äldreomsorgen, hemtjänsten, särskilt boende etc. Under 2014 har socialförvaltningen
köpt engångsmaterial för 1 841 196 kr56 (2012: 1 099 944 kr57, 2009: 1 676 432 kr).
Detta är en stor ökning jämfört med 2012, då en kraftig minskning skett sedan 2009.
2014 års inköp av engångsmaterial är även större än inköpet 2009.
Inom SN har hämtning av hushållssopor ökat, från 478 660 l 2012 till 561 860 l
2014.
Barn och Utbildningsnämnden
Det förbrukas engångsmaterial inom barn och ungdomsförvaltningen i form av
pappersvaror, förbandsartiklar, förpackningsmaterial. Blöjor för barn i förskolan
ansvarar föräldrarna för. Verksamheter som förbrukar engångsmaterial är förskolor,
fritidshem, skolbarnomsorgen samt i skolhälsovården.
Även inom BoU har hämtningen av hushållssopor ökat. Detta kan dock till viss del
bero på att verksamheter som tidigare låg under KoTN nu ligger under BoU (vilket
troligen är fallet med Närlundaskolans kök).
Kultur och tekniknämnden
Kultur- och fritidsnämnden har avfall från bl.a. biblioteket. Allt avfall sopsorteras.
Under sommartid ansvaras för hämtning av avfall vid vindskydd.
IP Solberga har en container med blandat avfall som töms 2 ggr årligen. IP Solberga
har startat med kompostering av gräsklipp osv.
Avfallshämtningn inom KoTN har ninskat, vilket beror på att hämtningen för
Närlundaskolans kök inte längre ligger under tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsen
Ingen förändring har skett.
Sammanfattning

56
57

Billström, F. 2015-06-25
Stenberg, A. 2013-06-17
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Sophämtningen har totalt sett ökat något mellan 2012 och 2014, men det är ingen
stor ökning. Siffrorna är som sagt dessutom inte särskilt exakta, och det verkliga,
genererade avfallet finns inte uppmätt.
Total volym hushållsavfall år 2014 var 1 430 000 liter. Jämför med 2012
(1 396 660 liter) har det ökat något, men jämfört med 2010 (1 570 140
liter) har det ändå minskat, eventuellt tack vare en förbättrad
källsortering.
Sophämtning inom kommunens verksamheter
58

2012
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

SN

Ullavivägen 5
(omsorgen)
Storgatan 48, ena kärlet
Storgatan 48, andra
kärlet
Floragatan 2
Gustavslund
(gruppboende Ekbacken)
Norra Bergens
äldreboende
Lärkbackens
äldreboende
Lärkbackens
äldreboende
Totalt SN

Total mängd/år
(liter)

Närlundaskolan, typ 1

Total mängd/år
(liter)

660

1

26

17 160

140

1

26

3 640

370

1

26

9 620

370

1

26

9 620

240

1

26

6 240

0

0

0

0

370

2

52

38 480

370

2

52

38 480

370

2

52

38 480

370

2

52

38 480

660

9

52

308 880

660

12

52

411 840

190

1

52

9 880

190

1

52

9 880

240

4

52

49 920

240

4

52

49 920

478 660
2012
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

BoU

2014
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

0

Total mängd/år
(liter)

561 860
2014
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

Total mängd/år
(liter)

0

0

0

660

1

52

34 320

76 960

Närlundaskolan, typ 2

370

4

52

370

5

52

96 200

Närlundaskolan, typ 3

0

0

0

0

240

1

52

12 480

370

2

26

19 240

370

2

26

19 240

370

6

52

115 440

370

6

52

115 440

140

1

52

7 280

0

0

0

0

3

26

28 860

370

3

26

28 860

38 480

Humlegårdens förskola
Sjöängsskolan, ena
typen
Sjöängsskolan, andra
typen
Sundsängens förskola

370

Snörmakarens förskola

370

4

26

660

2

26

34 320

Björkängens förskola

370

3

26

28 860

370

3

26

28 860

Åsbro skola

370

4

26

38 480

370

4

26

38 480

Mosippans förskola

370

3

26

28 860

370

3

26

28 860

Sågarvallens förskola

370

2

26

19 240

370

1

26

9 620

Hammars skola

370

3

26

28 860

370

3

26

28 860

4

26

38 480

660

2

26

34 320

Lunnagårdens förskola
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370

Andersson, H. 2015-06-16

53 (60)

Gullvivans förskola,
Olshammar
Skogslyckans förskola,
Zinkgruvan
Åmmebergs skola
Tallbackens förskola,
Åmmeberg
Rönneshytta skola

26

28 860

26

19 240

26

38 480

26

19 240

5

26

48 100

370

2

26

19 240

Rönneshytta förskola

190

1

26

Snavlunda skola

370

4

26

Snavlunda skola

190

1

26

370

3

370

2

370

4

370

2

370

Rönneshytta förskola

Totalt BoU
2012
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

KoTN

370

3

26

28 860

370

2

26

19 240

370

4

26

38 480

0

0

0

0

370

5

26

48 100

370

2

26

19 240

4 940

190

1

26

4 940

38 480

370

4

26

38 480

4 940

0

690 560

707 200

Total mängd/år
(liter)

2014
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

Total mängd/år
(liter)

Solberga idrottsplats

370

1

26

9 620

370

1

26

9 620

Musikskolan

370

1

26

9 620

370

1

26

9 620

Närlunda skolans kök
(ligger i sporthallen)

370

3

52

57 720

0

0

0

0

190

1

26

4 940

190

1

26

4 940

130

1

26

3 380

140

1

26

3 640

Brandstationen
Räddningstjänsten,
Hammar
Totalt KoTN

85 280
2012
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

KS

Rådhuset

370

4

Total mängd/år
(liter)

52

76 960

Totalt KS

27 820
2014
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år
370

4

52

76 960
2012
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

Övriga

Bergsgården
Närkesberg, typ 1
Bergsgården
Närkesberg, typ 2
Hamnmagasinet

Total mängd/år
(liter)

Total mängd/år
(liter)
76 960
76 960

2014
Storlek Antal Tömpå kärl kärl ningar
per år

Total mängd/år
(liter)

0

0

0

0

190

1

26

4 940

370

3

12

13 320

370

1

26

9 620

9 620

370

1

26

9 620

370

1

26

Varmbadhuset

190

1

26

4 940

190

1

26

4 940

Stationshuset Askersund

660

1

52

34 320

660

1

26

17 160

Stationshuset Åsbro

190

1

26

4 940

190

2

26

9 880

Totalt övriga
Kommunen totalt

67 140

56 160

1 398 600

1 430 000

Avfallsmängder totalt
Skillnaderna i hantering och olika sätt att mäta uppkomna mängder avfall gör att det
de olika årens utfall inte kan jämföras mellan 2009 och efterkommande år. Därför
har siffrorna för 2009 uteslutits.
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Mängden avfall har ökat, men det har även andelen utsorterat avfall gjort. Att
avfallsmängden ökar är olyckligt, men av detta blir en större andel utsorterat och
återvunnet, vilket är positivit.
Avfallsmängder per kategori jämförelse för åren 2012 och 2014
2012
2281,00
105
15
0
30,6

201459
2885
756
0
188
187

Metallförpackningar (ton)
Plastförpackningar (ton)
Glasförpackningar (ton)
Farligt avfall (ton)
Träavfall (ton)
Wellpapp/kartong/papper (ton)
(inkl. pappersförpackningar)

4
4,5
12,4
349
87,4

76
112
74
398
425
40

Impregnerat virke (ton)
Schakt och trädgårdsavfall (ton)

53
153

129
0

Avfallskategori
Hushållsavfall (ton)
Brännbart avfall (ton)
Osorterat avfall
Matavfall (gröna påsen) (ton)
Pappersavfall (ton) (ingick 2009 i
"wellpapp" m.m.)

Utsorterat avfall
Total mängd avfall
Andel utsorterat

59

693,9
1441
3094,90
5270
0,224208 0,273435

Jansson, T. 2015-05-11
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Bilaga 7. Matproduktion
Socialnämnden/Barn och Utbildningsnämnden
I Askersunds kommun finns nio tillagningskök. En del kök lagar mat till både
skola/förskola och äldreomsorg och några lagar enbart mat till skolor/förskolor.
Nedan redovisas hur fördelningen ser ut
Tillagningskök
Mottagare
Sjöängsskolan
Skolor, fritids
Lunnagården
Skolor, förskolor, fritids
Åsbro
Skolor, förskolor, fritids
Åmmeberg
Skolor, förskolor, fritids
Rönneshytta
Skolor, förskolor, fritids
Norrberga
Skolor, förskolor, fritids, äldreboende, m fl
Snavlunda
Skolor, förskolor
Zinkgruvan
Förskolor, fritids
Olshammar
Förskolor, fritids
Uppgifterna om Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden gäller 2012.
Motsvarande information för 2014 har inte gått att ta fram.
Socialnämnden (2012)
Inom Socialförvaltningens verksamhetsområde tillagas ca 350 dygnsportioner året
runt. Laxå och Askersund har samma avtal gällande upphandling och utifrån det har
en schablon använts för uträkning av matkonsumtion.
Schablon på äldreomsorgen är 369 kg mat per person och år.60
350 x 369 = 129 150 kg
129 ton
Barn och Utbildningsnämnden (2012)
Skola- och förskoleportioner ca 1600 portioner tillagas per dag under 41 veckor per
år.61
Enligt beräkning med hjälp av schablon konsumerar barnen inom skola och förskola
ca 77,5 kg mat per år inom skola och omsorg.
Totalt antal portioner per dag i BoU: 1600
1 600*77, 5 = 124 000 kg
124 ton
Enligt beräkning som gjordes i den tidigare miljöutredningen 2010/11, uppkommer
ca 84 kg matavfall varje dag i skolan. Ca 7 % av skolmaten blir avfall.
*Uppgifter för 2014 fanns ej tillgängliga
60
Borgwardt, L. 2013-05-30
61
Ibid.
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Kommunstyrelsen
Inom kommunstyrelsen och Tekniska nämnden konsumerades 5886 kg
kaffe år 2013*. Av detta utgjordes 1085,6 kg av KRAV-märkt kaffe, dvs
en andel på 18 %.62
Sammanfattning
Ca 21 % av kommunens serverade mat var ekologisk år 2014. Siffrorna
för 2014 är osäkra och många saknas, p.g.a. byte av statistikprogram.
Förhoppningsvis kan fler och med exakta siffror rapporteras i kommande
utredningar.
Matproduktion
Hela kommunen
Total mängd inköpt mat
(ton)

2009

201463 Kommentar

2012

268

253 finns ej
statistik

Mängd ekologiskt kr
Andel ekologiskt

620 000 Tveksamt om all statistik är inläst
för 2014
1,45

Andel närproducerat
Matavfall (ton)
Matavfall (andel)
CO2-ekvivalenter, (kg/per kg
livmedel)

17,45
6
-

ej
ej

Etisk märkning

62
63

21 Alla ekomärkningar tex MSC- fisk
kommer inte med i statistiken
3 Finns statistik från en leverantör
Finns för 2015
Finns för 2015
3,12 %
2,1 %

Nilsson, A-S. 2015-06-22
Borgwardt, L. 2015-05-11
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Bilaga 8. Koldioxidutsläpp totalt, antal ton per år
Här sammanställs de av kommunens verksamheter som direkt bidrar till CO2-utsläpp.
En del tidigare års siffror (t.ex. för fjärrvärme) har korrigerats jämfört med
föregående utredningar.
Totalt sett minskar kommunens utsläpp, även om de ökar inom kategorin
tjänsteresor. Minskad oljeförbrukning för uppvärmning samt förändrade transporter
bidrar starkt till de minskade utsläppen.
Kommunens samlade CO2-utsläpp
CO2-utsläpp
2009
Tjänsteresor (korrigerat värde 2009)
Maskiner och redskap
Transporter
Fjärrvärme
Oljeförbrukning
Totalt i kommunen

279
179,7079
305,903
64
165,5
994,1109

CO2-utsläpp
CO2-utsläpp
2012
2014
251,93
342,06
109,4549
64,87785
315,477
164
54
37
120,3
52,402
851,1619
660,3399

Översikt, kommunens samlade CO2-utsläpp
400

CO2-utsläpp (ton)

350
300

Tjänsteresor

250

Maskiner och redskap

200

Transporter

150

Fjärrvärme

100

Oljeförbrukning

50
0
CO2-utsläpp 2009 CO2-utsläpp 2012 CO2-utsläpp 2014

Översikt, kommunens samlade CO2-utsläpp inkl. totalt
1200

CO2-utsläpp (ton)

1000
Tjänsteresor
800

Maskiner och redskap
Transporter

600

Fjärrvärme
400

Oljeförbrukning

200

Totalt i kommunen

0
CO2-utsläpp 2009 CO2-utsläpp 2012 CO2-utsläpp 2014
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