
Miljöbokslut 2021
Uppföljning av Ronneby kommuns lokala miljömål 

Örseryd Fotograf: Robert Ekholm 



1 

Innehåll 
Inledning ......................................................................................................................................................................................................................2 

Klimat ...........................................................................................................................................................................................................................2 

Giftfri miljö ................................................................................................................................................................................................................13 

Hållbar bebyggelseutveckling ..................................................................................................................................................................................20 

Friskt vatten ...............................................................................................................................................................................................................25 

Biologisk mångfald ....................................................................................................................................................................................................29 

Illustratör: Tobias Flyger 



2 

Inledning 

Detta miljöbokslut är en årlig uppföljning av miljöarbetet i kommunen vilket styrs av Miljöprogram för Ronneby kommun 2017- 2020 som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Miljöprogrammet är förlängt till och med 2021 efter ett beslut av kommunfullmäktige den 
2020-10-29.  

Miljöprogrammet består av 5 fokusområden: Klimat, Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk mångfald. 
Uppföljning sker av mål och indikatorer samt för aktiviteter som återfinns i miljöprogrammets tillhörande handlingsplan. Majoriteteten av 
aktiviteterna är tidsatta till ett genomförande under perioden 2017-2021.  Under varje fokusområde finns förutom uppföljning av miljöarbetet en 
beskrivning om vilka utmaningar som finns.  

I en del fall finns ingen statistik tillgänglig för 2020 på grund av att man är beroende av externa källor. I en del extern statistik är det ett eller två 
års fördröjning av värdena.  

Symbolerna som förekommer i redovisningen betyder följande: 

Ansvariga enheter presenteras med förkortningar: 

FKF=Fritid och kulturförvaltningen 

VoF=Vård- och omsorgsförvaltningen 

KLF= Kommunledningsförvaltningen 

TF= Tekniska förvaltningen 

SF = Socialförvaltningen 

IT= IT enheten  

ABRI = AB Ronneby Industrifastigheter 

RBH= AB Ronnebyhus 

MT = Ronneby Miljö & Teknik AB 

TFK = Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

Genomfört              Pågående             Ej påbörjad              Påbörjad med avvikelse                  Ej aktuell att genomföra
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Klimat 

Klimatförändringen är ett faktum och beror huvudsakligen på att vi människor släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. Den globala 
medeltemperaturen för 2020 var 1,2 grader varmare jämfört med perioden 1850-1900, vilket är en snabb ökning. För att temperaturökningen ska 
vara möjlig att begränsa till under två grader behöver de globala växthusutsläppen mer än halveras till 2050 och vara nära noll före år 2100. 
Ronneby kommun har högt ställda mål när det gäller minskning av klimatutsläppen. Det innebär att en kraftig omställning av vårt samhälle 
behöver göras. Mycket av de åtgärder som genomförs för att minska klimatpåverkan bidrar även positivt, som en bättre luftkvalitet och mindre 
kostnader genom energieffektivisering.  

Effekterna av covid-19 under 2020-2021 har lett till färre resor till möten och till och från arbetet, vilket i sin tur leder till minskad 
klimatpåverkan. Det har även blivit ett stort genomslag av digitala hjälpmedel för många anställda och elever. Många möten sker digitalt och ny 
teknik i flera av salarna i Stadshuset möjliggör digitala möten. Digital signering har fått stor spridning, fler tjänster i E-tjänstportal har tillkommit 
och förtroendevalda har fått Ipads vilket minskar på antalet utskrifter. 

Vid byte av fordon väljs fordon som går på förnyelsebara drivmedel. Kommunen har en miljöbil- och cykelpool för anställda. Klimatbelastning 
från måltider har minskat och KliMATlådan har införts, vilket gör att maten kan säljas istället för att slängas. Kommunen uppmärksammar Earth 
Hour och Mobilitetsveckan, samt samverkar genom Klimatsamverkan Blekinge. Vid byggnation genomförs energieffektiviserande åtgärder och 
energioptimering. Ljusarmatur för gator och väger byts ut till LED. För att anpassa samhället till ett förändrat klimat finns alltid 
dagvattenlösningar med i större ombyggnadsprojekt och även installation av gröna tak. Kommunen har under 2021 antagit program för klimat 
och energi och en hållbarhetsstrategi. En ny resepolicy infördes 2020. 

Utmaningar 
Klimatarbete består av två delar, dels att begränsa klimatpåverkan och dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Den största andelen 
utsläpp av koldioxidekvivalenter i kommunen kommer från transportsektorn och består till största del av koldioxidutsläpp från personbils-
transporter och militära transporter. För att lyckas nå Ronnebys mål om att kommunen som geografiskt område ska bli fossilbränslefritt behövs 
både ett förändrat resebeteende och en förändrad fordonsflotta hos invånare och företagare. Det är svårt att mäta de koldioxidutsläpp som sker till 
följd av vår konsumtion. Modeller som Naturvårdsverket har över konsumtionsbaserade koldioxidutsläppshalter visar att två tredjedelar av våra 
utsläpp sker utanför Sverige och enbart en tredjedel sker i Sverige, eftersom mycket av det vi konsumerar har producerats i andra länder. 

Ronneby kommuns övergripande målsättningar är att kommunen som organisation ska bli fossilbränslefri till 2025 och kommunen som geografiskt område 
ska bli fossilbränslefri till 2030. 2035 ska det inte ske några nettoutsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område.  
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

1-2.
Energianvändningen
per kvadratmeter för
driften av kommunala
lokaler ska minska med
25% till 2020
50% till 2050
Referensår: 2009 

Energi-
användning/ 
kvadratmeter 
Atemp (MWh/m2) 

 2021: 0,159 
 2020: 0,301* 
 2018: 0,255* 
 2017: 0,247* 
 2009: 0,216* 

* = beräknat
på annan sätt

Värdet för Atemp har beräknats på olika sätt under åren vilket 
gör att det är svårt att bedöma om målet med en minskning 
av 25 % till 2020 är uppfyllt. Målet för 2020 är uppnått med 
26 % om man utgår från att värdet för referensår 2009 
stämmer. Energianvändningen i kommunala lokaler bedöms 
ligga ungefär som genomsnittet, men den kan förbättras.  
2009 gick det åt 76 567 MWh för 354 000 m2, lokalarea 17 000 
m2 och bruttototalarean 190 336 m2 ej uppvärmda ytor. 

Kom
mun 

Vid normalårskorrigering för år 2021 blir energianvändningen 
totalt 32 006 MWh/år. 

TFK 

Det är våra hyresgäster som styr energiförbrukningen i våra 
lokaler. Vi arbetar kontinuerligt med att få våra hyresgäster att bli 
mer energimedvetna. När vi byter ut ventilationssystem, 
belysning osv väljer vi mer energisnåla alternativ. 

ABRI 

Minska antalet fysiska 
servrar 

Antalet fysiska servar har minskat till 8 stycken, vilket närmar sig 
gränsen då det inte går att dra ner mer. Det krävs ett visst antal 
fysiska servrar där applikationer som körs på virtuella servrar 
finns. Antalet applikationer som körs på virtuella servrar ökar 
ständigt. Möjligheten till outsourcing av drift av servrar bevakas 
ständigt. I dagsläget är det ca 5 ggr dyrare med outsourcing än 
med egna servrar. 

KLF/ 
IT 

Effektivisera och byta ut 
värmekällor, ventilation och 
teknisk utrustning 

  Pågående. TFK 

Inventera var separata 
media mätningar kan 
installeras. 

Inventeringen är klar. ABRI 

Implementera modulen 
energiuppföljning i 
fastighetssystemet 

Vi har fått in modulen i vårt fastighetssystem, det saknas dock 
lite finjusteringar för att det ska fungera fullt ut. 

ABRI 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

3. Minska 
energiförbrukningen 
per kvadratmeter med 1 
% årligen i Ronnebyhus 
bostäder. 
Klimattindexreglerat. 

Energi-
användningen/ 
kvadratmeter 
Atemp (MWh/m2) 
Ronnebyhus 

2021: 0,105 
2020: 0,104 
2019: 0,107* 
2018: 0,114 
2017: 0,116 
 
*= Tidigare år 
har endast 
energin för 
värme lämnats. 
2019 ingår 
både Värme 
och Fastighets-
el. 

 Målet är uppfyllt sett till medelvärde mellan 2017 och 2021. 
Energianvändningen per kvadratmeter har minskat med 9,5 
% sedan 2017. 
Mellan 2020 och 2019 minskade energiförbrukningen med 2,8 
%, mellan 2019 och 2018 minskade energiförbrukningen med 6 
%, mellan 2018 och 2017 minskade energiförbrukningen med 
nästan 2 %. I energianvändningen/kvadratmeter Atemp (MWh/m2) 
ingår både värme och fastighetsel. Utbyte av elpannor till 
frånluftsvärmepumpar pågår i Johannishus. Normalårskorrigerat 
värde för värme 87,5 och verklig förbrukning fastighetsel 17,1 för 
år 2021.. 
 

 

RBH 

Fortsatt aktiv styrning av 
innertemperaturen i 
lägenheterna 

Kontinuerlig övervakning av temp sker, samt styrning på ca 50 
% av beståndet ihop med NODA och Miljöteknik.  

RBH 

4. 100 % förnybar 
energi i kommunala 
lokaler och bostäder 
(exklusive 
hyresgästens 
förbrukning) senast 
2020 

Andelen 
förnybar och 
återvunnen 
energi i 
kommunala 
lokaler (%) 

2021: 95,3 
2020: 98,1 
2019: 96 
2018: 96,4 
2013: 96 

 Målet för kommunala lokaler är inte uppnått. Utfallet varierar 
och ligger på ungefär på samma nivå som 2013. Elen är till 100 
% förnybar energi och fjärrvärmen är till 95 % förnybar. Fossil 
energi kommer från olja (2 %) och fjärrvärme (53 %) av total 
energianvändning för år 2021.  

 

Kom
mun 

 Det finns en plan för utfasning av oljepannor, som ska vara 
utrangerade år 2025. Det sker utbyte av äldre ventilationsaggregat 
med låg verkningsgrad på återvinningen kontinuerligt och 
reinvesteringsbudget medger åtgärd. 

 
TFK 

 Sista oljepannorna har bytts ut till bergvärme under 2021 
(Backaryd). All el som köps in är 100 % förnybar.  RBH 

Maximera installation av 
förnybar energi vid större 
byggnationsprojekt 

 

 

TFK 

Utreda om det är möjligt att 
byta ut eldningsolja till 
biobränsle i Sörbyverket 

Miljöteknik har gjort en intern utredning och det finns möjlighet 
att fasa ut eldningsoljan i fjärrvärmeproduktionen - men det 
medför en kostnad, berörda beslutsfattare är informerade om 
läget. 

 MT 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

5-6. Klimatpåverkande 
utsläpp från fossila 
källor i kommun-
koncernens 
transportsektor ska 
minska med: 
75 % till 2020 
100 % till 2025 
Referensår: 2009 

Koldioxidutsläpp 
från tjänsteresor 
(ton/ 
årsarbetare) 
 
 

 2021: 0,0425 
 2020: 0,0397 
 2019: 0,05 
 2018: 0,10 
 2017: 0,08 
 2016: 0,60 
 2015: 0,21 
 2014: 0,30 
 2013: 0,28 

 2021 har koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskat med 
85 % sedan 2013. Värde för referensår 2009 saknas. 
Medelvärdet för Sveriges ekokommuner var 0,26 ton/ 
årsarbetare år 2009. Vid en jämförelse mot det värdet har 
målet för 2020 uppnåtts. Indikatorn visar klimatpåverkan 
från kommunens tjänsteresor med bil. 
Covid-19 har troligen påverkat resultatet då vissa typer av 
tjänsteresor inte genomförts alternativ minskat. Utfallet är bättre 
än målvärdet. Utfallet beror framförallt på tre faktorer: antal 
tjänsteresor, val av transportmedel och transportmedlets 
drivmedel (om det drivs av ett förnybart eller fossilt drivmedel). 
En ny resepolicy har antagits under2020. 

2020: 

2025: 

 

Vid byte av 
arbetsfordon/personfordon 
skall fordon som drivs med 
el, biogas eller andra 
förnybara bränslen väljas 

Detta arbete pågår löpande. 
VoF har bytt/gått igenom alla fordon när det har varit aktuellt för 
byte.Vid nybeställning har prioritering gjorts enligt följande: 1. El, 
2. Biogas, 3. Etanol/bensin och diesel. VoF har några bilar kvar 
som drivs med etanol/bensin, diesel. Detta beror bl a på 
bristande tillgång på biogas på landsbygden. 
Socialförvaltningen har totalt 17 leasingbilar och för närvarande 
drivs 13 fordon med biogas.  Under 2018 kommer ytterligare 2 
fordon att bytas till bilar som drivs med biogas. Under 2019 ska 
ytterligare 2 bilar bytas ut och då till elbilar. 
Ronnebyhus har ökat sin andel elbilar under 2017 till 4 stycket. 
Fyra gasbilar och två stycken el-arbetsfordon köptes in 2020. 
Trädgårdsverktyg byts ut löpande, i första hand till eldrivet. 
ABRI har tagit del av denna information och gått igenom den på 
sitt APT.  
Hoby Lant/Blekinge Naturbruksgymnasium har bara ett fåtal 
arbetsfordon med oftast få driftstimmar. Upphandling under 2019 
av traktorer och skogsmaskiner skedde där bästa möjliga 
avgasrening premierades. 
Teknik, fritid och kulturförvaltningen följer de direktiv som 
föreligger. 
Renhållning hos Miljöteknik har vid införandet av fastighetsnära 
insamlingssystemet bytt ut dieseldrivna fordon till fordon med 
förnyelsebara bränslen, 3 HVO och 3 biogasdrivna fordon. 
Resten av bolagets dieselfordon tankar HVO i OK/Q8 eller egen 
farmatank på respektive verksamhet. 

 

     
Samt-
liga 

Planera hemtjänstens 
rutter effektivare 

Digitalt ruttplaneringsssytem är infört i hemtjänsten under 2020. 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

Införa ett system för 
klimatväxling av flygresor 
inom kommunkoncernen 

Ej aktuell att genomföra. En policy med riktlinjer för resor i 
tjänsten har antagits. 

KLF 

Användande av 
förnyelsebar energi på 
Naturbruksgymnasiet 

Hoby Lant/Blekinge Naturbruksgymnasium ligger långt framme i 
avseendet användandet av förnyelsebar energi. All el som 
förbrukas vid Hoby Lant/Blekinge Naturbruksgymnasium är 
förnyelsebar el. När det gäller uppvärmningen så är det till 
största del fjärrvärme. Fjärrvärmen kommer från det 
skogbränsleeldade värmeverket i Bräkne-Hoby. Resten av 
uppvärmningen sker via värmeväxlare med bergvärme eller 
värmeväxlare med återvinning av energin från kylningen av 
mjölken. Vi konverterar belysning kontinuerligt till energisnålare 
belysningstyper. Eko Driving eller sparsam körning är en viktig 
del i sättet att framföra maskiner på Hoby Lant/Blekinge 
Naturbruksgymnasium. Hoby Lant har också gjort en 
energikartläggning över all energianvändning vid 
jordbruksdriften.  

UF 

Samtliga maskiner på 
naturbruksgymnasiet drivs 
med fossilfritt bränsle. 

Hoby Lant/Blekinge Naturbruksgymnasium byter ut 
dieselbränslet mot HVO 100 som bränsle till alla traktorer, 
skogsmaskiner, skördetröskor, grävmaskiner, gårdsbilar och 
lastmaskiner (Status 2020.). Hoby Lant/Blekinge 
Naturbruksgymnasium har ett tankställe på gården för 
drivmedel. Anledningen till detta är att det ska fungera rent 
logistiskt med de långsamgående fordonen, för att inga onödiga 
transporter ska göras. 
HVO 100 är ett helt fossilfritt bränsle som uppfyller alla 
hållbarhetskriterierna. Men det är en ekonomisk fråga också. 
Hoby Lant/Blekinge Naturbruksgymnasium får en merkostnad nu 
när vi växlar över till det fossilfria bränslet. Vi hade förhoppningar 
om att detta skulle prioriteras i budgeten men så blev det inte. 
Detta gör att Hoby Lant/Blekinge Naturbruksgymnasium har 
mindre utrymme i budgeten. 

UF 
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7-8. Vid tillagning av
måltider i den egna
verksamheten ska
genom val av
råvaror/produkter
klimatbelastningen
minska med:
20 % till 2020
50 % till 2025
Referensår: 2017 

Klimatbelastning 
från måltider 
inom 
kommunens 
verksamheter kg 
koldioxidekvival
enter/måltid  

Skola, lunch 

 2020: 0,84 
 2019: 0,89 
 2018: 0,97 

Utfallet ligger troligen nära målvärdet. Kostenheten har bytt 
programvara under året vilket gör det svårt att få ett värde för 
2021. 2020 hade klimatbelastningen totalt minskat med 14,5 % 
sedan 2018 (lunch skola, lunch och middag omsorg). 

Ett totalt värde för CO2e har inte kunnat räknas fram eftersom 
kostenheten bytt programvara under året. Sett till de måltider som 
värdet räknas på fortsätter klimatpåverkan av skollunch samt 
middag och kvällsmat i omsorg att minska. 
Generellt kan sägas att det är svårt att få acceptans för de 
förändringar som behöver göras, t ex servera matgryn istället för ris 
eller svensk baljväxtfärs istället för sojafärs. Flera svenska 
klimatvänliga produkter har testats men håller inte kvalitén och är 
dyra. 
Nötköttet har minskats till fördel för fläskkött, kyckling och 
vegetarisk. Det finns ett visst motstånd hos våra matgäster för 
vegetariska maträtter. Vegetarisk alternativrätt har införts till alla 
skolelever men intresset är lågt att välja denna maträtt. 
Många färska grönsaker tappar i näringsinnehåll under lagringstid 
och har kort hållbarhet, varför vi föredrar frysta grönsaker och 
rotfrukter. Frysta produkter spar arbetskraft och svinn. 
Upphandling av viltkött, med låg klimatpåverkan, pågår. Köken 
börjar göra egna biffar med rotsaker. 
KF beslut att kostenheten alltid ska servera ett kött, fisk eller fågel i 
grundskolan innebär att det blir svårare att nå klimatmålen. 
Mätning av klimatbelastning startade 2018. Måltider som 
beräkningen grundar sig på är lunch skola, lunch och middag 
omsorg. Tillsammans levererar dessa följande värde: 
2018     2019     2020 
2,22      2,02      1,92 

TFK 

Äldreomsorg, 
lunch 

 2020: 0,99 
 2019: 1,04 
 2018: 1,04 

Undersöka möjlighet att 
köpa in beräkningsmodul 
för att mäta 
klimatbelastningen av 
måltider 

Med hjälp av klimatmodulen har klimatbelastningen från måltiderna 
beräknas. Klimatbelastningen har minskat med 5 % 2020 från 2018 
för Äldreomsorg lunch och minskat med 19 % för Äldreomsorg 
middag. 

TFK 

Äldreomsorg, 
middag 

2020: 0,7 
2019: 0,75 
2018: 0,86 
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9-10. Matsvinnet
(serverings- och
tallrikssvinn) ska
minska inom
kommunala
skolrestauranger med
20 % till 2020
50 % till 2030
Referensår: 2017 

Matsvinn 
(g/portion) lunch 
i kommunala 
skolrestauranger 

 2021: 50 
 2020: 44 
 2019: 48 
 2018: 57 
 2017: 59 

Målet var uppnått 2020 (25 %) medan utfallet blivit sämre 
under 2021 (15 %). 

Matsvinnet i skolan har ökat under året till 50 gram per portion. 
Målvärde för 2020 var att minska matsvinnet med 20% vilket 
innebar ett målvärde på 47,2 gram. Målet för 2030 är en 
minskning med 50% vilket ger ett målvärde på 29,5 gram per 
portion. 
Pandemin har fortsatt under året. Elever har haft 
distansundervisning och fått möjlighet att hämta lunch på stans 
restauranger. När undervisningen startade återupptogs på 
skolorna valde en del elever att inte komma tillbaka till 
skolrestaurangerna. Hastiga svängningar i sjukfrånvaron har 
också påverkat matsvinnet. 
Kostenheten fortsätter att erbjuda god och näringsriktig 
skollunch till eleverna. Matråd hålls varje termin på varje skola 
och på så sätt får eleverna möjlighet att påverka matsedelns 
utformning. 
Köken och eleverna har tillsammans jobbat med att minska 
matsvinnet genom att minska, och vissa dagar ta bort, 
kompostkärlet. Det serveras mat i mindre formar mot slutet av 
serveringen så serveringssvinnet minskar. Kökspersonal är ute 
och pratar med eleverna i klasserna, informerar i 
serveringslinjen att inte ta mer än man orkar äta upp, 
uppmuntrar att smaka först alternativt ta mindre och att eleverna 
är välkomna att ta mer mat om man inte blir mätt. Tävlingar 
mellan klasser förekommer med ett litet pris som belöning om 
man får bättre resultat än vi förra mätningen. Hallabroskolan 
hade en tävling på Internationella matsvinnsdagen och korade 
årets Svinnmästare. Vinnarna fick pris av kommunstyrelsens 
ordförande. 
Matsvinnet diskuteras på matråd. 
Kökspersonalen dokumenterar åtgången på rätterna för att 
beställa/tillaga rätt mängd vid nästa servering. 
Program för frånvarostatistik i skolorna har införts vilket ger 
kostenheten möjlighet att beräkna åtgång av mat med större 
säkerhet. 
KliMATlådan infördes i slutet av 2020 där elever och personal 
kan köpa mat som blivit i egen matlåda istället för att den slängs. 

TFK 
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Arbeta med tallrikssvinn 
och serveringssvinn 

Kostenheten har arbetat med ekologiska serveringar. Tips och 
idéer diskuteras på APT. Inför ny upphandling av kolonialvaror 
har sortimentet genomlysts och fler produkter har bytts ut mot 
ekologiska. 
Under 2020 har information och diskussioner förts med elever 
via elevråden i skolorna. Rektorerna har uppmärksammats på 
Livsmedelsverkets rekommendationer om deras ansvar i 
undervisningen gällande minskat matsvinn. 

TFK 

11-12. Totala mängden
hushållsavfall ska
minska
11) 2 % till år 2020
12) 5 % till år 2030
Referensår: 2015

Totala mängden 
hushållsavfall 
(kg/pers) 

 2020: 276 
 2019: 285 
 2018: 364 
 2017: 331 
 2016: 272 
 2015: 342 

Målen för både 2020 och 2030 är uppnått och utfallet är en 
minskning med 19 %. Utfallet har varierat under åren. 
2018 var mängden hushållsavfall som störst. 

Kom
mun 

Verka för att underlätta för 
privatpersoner att välja 
hållbara alternativ 

Klimatlådan - Elever och personal på kommunens skolor kan 
köpa den mat som blivit över då skolrestaurangen stängt för 
dagen. (Kostenheten). 
Föreläsning om hållbarhet, Agenda 2030 och hållbar konsumtion 
har hållits årligen under perioden för en gymnasieklass på 
KnutHahn och en workshop om hållbarhet och Agenda2030 är 
genomförd för elever från Kallingeskolan. 
Rådgivning för ett uf-företag från KnutHahn om hållbar 
konsumtion. 
Nedladdningsbar barnbok om cirkulära kretslopp och 
konsumtion på ronneby.se: "Cradle to Cradle® för barn". 

KLF 

Information till kund hur 
man är matsmart 

Ingen information har skett till kund hur man är matsmart. MT 

Utreda och införa 
källsortering i kommunens 
alla verksamheter och i 
offentliga miljöer 

Miljöteknik har fått i uppdrag att presentera ett förslag på ett 
effektivare sorteringssystem av avfall i kommunkoncernens 
fastigheter. En inledande inventering är påbörjad. 

MT 

Antalet resor 
med kollektiv-
trafiken 
(resor/ 
invånare) 

 2021: 19,4 
 2020: 20,2 
 2019: 35,8 
 2018: 35 
 2017: 38 
 2016: 41 

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet 
kollektivtrafikresor per invånare vilket berodde på covid-19 och 
restriktioner som det medföljde. Antalet kollektivtrafikresor har 
fortsatt att minska under 2021. Sedan 2016 är det en 
nedåtgående trend.  

Kom
mun 

Verka för att antalet resor 
med kollektivtrafiken ökar 

Kommunen medverkar i projektet Kombinerad mobilitet. KLF 

Förnybara 
bränslen i 
kollektivtrafiken 
(%) 

 100 Nivån på förnybara bränslen i kollektivtrafiken har legat stabilt på 
100 % sedan 2015. 

KLF 
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 Koldioxidutsläpp 
från industrin 
(ton/invånare) 

 2019: 0,098 
 2018: 0,229 
 2017: 0,22 
 2016: 0,24 
 2015: 0,24 
 2014: 0,268 
 2013: 0,312 
 2012: 0,307 
 2011: 0,333 
 2010: 0,419 

 2018 ökade koldioxidutsläpp från industrin (ton/inv) med 4,1 % 
procent jämfört med året innan. Koldioxidutsläppen minskade 
sedan igen året därefter, med ungefär 57 %. Sedan 2010 har en 
minskning skett med 46 %. Ingen statistik finns för år 2009 att 
jämföra mot. Ingen nyare statistik än från 2019 finns tillgänglig.  

Kom
mun 

Verka för att öka andelen 
förnybar energi i den 
geografiska kommunen 

Klimat- och energirådgivaren arbetar fortlöpande.  
Earth Hour har uppmärksammats under året för att inspirera till 
att öka andelen förnybar energi i kommunen. En del aktiviteter 
som en planerad föreläsning har blivit inställda p g a covid-19. 
Kommunen är också med i projektet Energisamverkan Blekinge 
där bl a en regional manual tas fram om hållbart byggande. 

 

MBF, 
KLF/
SUE 

Information till företag om 
energieffektivisering 

Genomfört genom andra aktörer, och delvis i mindre omfattning 
än ursprungligen planerat.  

MBF 

 Koldioxidutsläpp 
från övriga 
sektorer 
(ton/invånare) 

 2019: 3 
 2018: 3 
 2017: 3 
 2016: 4 
 2015: 4 
 2014: 4 
 2013: 4 

 Utfallet har varit stabilt sedan 2017. Sedan 2010 har en 
minskning skett med 23 %. Ingen statistik finns för år 2009. 
Ingen nyare statistik än från 2019 finns. 

 

Kom
mun 

Riktad information till 
hushåll med 
biobränsleeldning 

 

 

MBF 
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Klimat-
påverkande 
utsläpp i 
koldioxidekvival
enter och 
fördelade på 
samhällssektor 
(CO2-ekv ton/år) 

 Totalt 
2019: 141183 
2018: 143665 

Störst minskning sedan året innan har skett för industri och även 
för el och fjärrvärme, medan transporter och egen uppvärmning 
har ökat. Emissionen av växthusgaser 2019 som CO2-
ekvivalenter (ton/år) för alla sektorer är det lägsta sedan 2013 
och har minskat med ca 6 % sedan 2013. 
El och fjärrvärme: 989 
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler: 6 295 
Industri (energi och processer): 3 007 
Transporter: 83 560  
Arbetsmaskiner: 8 729 
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel): 4647 
Jordbruk: 29 495 
Avfall (inkl. avlopp): 5533 
Utrikes transporter: 0 

Uppdatera vårt 
kvalitetssäkringssystem för 
upphandling för att 
inkludera krav på 
transporter vid köp av varor 
och tjänster som främjar en 
ökad andel förnyelsebart 
bränsle 

Genomfört i kvalitetssäkringssystemet. KLF 

Inrätta en samordnad 
varudistribution 

Överlämnad till ekonomienheten och planerad klar 2023. KLF 

Energi från 
tjänsteresor 
(kWh/års-
arbetare) 
Kommentar: 
räknas på 
drivmedel 

 2021: 668,8 
 2020: 619,3 
 2019: 568 
 2018: 585 
 2017: 666 
 2016: 848 
 2015: 1310 
 2014: 931 
 2013: 1050 
 2012: 404 

Under 2021 har en ökning skett med 8 % jämfört med året 
innan. Utfallet är sämre än målvärdet och är en försämring 
jämfört med de två senaste åren. Utfallet beror framförallt på två 
faktorer, mängden tjänsteresor och typ av transportmedel (vissa 
transportmedel är energieffektivare än andra t.ex. att köra en 
viss sträcka med en elbil tar mindre mängd energi än en 
förbränningsbil). Covid-19 kan ha påverkat resultatet. 
Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013. Jämfört med 
utgångsvärdet 1050 kWh/årsarbetare för 2013 har en minskning 
skett med 36 %.  
En ny resepolicy har antagits under2020. När fordon byts ut ska 
elfordon väljas i första hand. Oavsett drivmedel är oftast ett nytt 
fordon energieffektivare än ett äldre fordon. 
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Utrusta ett av 
konferensrummen i 
stadshuset med teknik för 
webbmöten 

Förkärla konferensrum i Stadshuset är utrustat med en Cisco 
sparkboard. 

 

KLF 

Implementera användandet 
av Skype for business i alla 
verksamheter 

Skype för företag finns i IT-shopen, alla har rättighet att installera 
det och alla fått en adress upplagd så att de kan använda 
programmet. Vi håller dessutom utbildningar i Skype, 
utbildningar ligger på intranätet. Uppdatering: Teams har ersatt 
Skype. 

 

KLF 

 Miljöcertifierade 
skolor (%) 

 2021: 8 
 2020:10 
 2019: 9 
 2018: 6 
 2017: 4 
 2016: 4 
 2015: 2 

Miljöcertifiering av förskolor 
och skolor 

2021 sjönk antalet certifierade skolor och förskolor till 8 %. Håll 
Sverige Rent har tagit bort inaktiva verksamheter med Grön 
Flagg-certifieringar och övergår 2022 till att vara en 
programlicens som löper på läsår med en licens per verksamhet. 
Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013 då inga skolor eller 
förskolor var certifierade. 

 

UF 

   Verka för att ansökan om 
försörjningsstöd inom 
socialförvaltningen kan ske 
via digital blankett 

E-ansökan för försörjningsstöd är i drift via E-tjänstportal. 

 

SF 

   Säkra att höga miljö- och 
sociala krav ställs vid 
upphandling 

Görs löpande. 
 

KLF 
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Giftfri miljö 

Vi människor och naturen utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. 
Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden.  

Ronneby kommun har gjort flera goda insatser för en giftfri miljö. Vid byggnation görs medvetna materialval genom att ställa krav enligt 
SundaHus materialdatabas. Ekologiska livsmedelsinköp har ökat, även om det har varit viss begränsning av tillgång på ekologiska livsmedel 
under covid-19. Förskolorna har genomfört en handlingsplan för giftfri förskola och har t ex bytt ut äldre skumgummimadrasser som kan 
innehålla skadliga kemikalier.  

Strandstädning har gjorts för fjärde året i rad av en del av kuststräckan på öar i skärgården i samarbete med Blekinge Arkipelag. En 
dagvattenpolicy finns och dagvattenlösningar finns i större ombyggnadsprojekt. 

Läkemedelsrening av avloppsvatten är utbyggd i full skala på Bräkne-Hobys reningsverk och har som målsättning 80 % reduktion av 
läkemedelsrester. En förstudie om hur man kan rena läkemedelsrester på Rustorps avloppsreningsverk är genomförd. Ronneby MiljöTeknik 
arbetar kontinuerligt på att fasa ut farliga kemikalier och byta dem mot mer miljövänligare kemikalier och är ISO 14 000 certifierade.  

Ronneby kommun har upphandlat mobiltelefoner och arbetskläder till omsorgen och kosten där man ställt krav på återvinning och återbruk, 
vilket kan minska användandet av kemikalier vid tillverkning genom att produkterna kan användas en längre tid.  

Utmaningar 
Miljöövervakningsdata från Blekinge ger en klar indikation på att halterna av metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är förhöjda i 
ytvatten och grundvatten. Dessutom påvisas bland annat klorerade lösningsmedel och förbjudna såväl som tillåtna bekämpningsmedel. 
Kvicksilver utgör ett generellt problem i södra Sverige, till stor del på grund av atmosfärisk deposition. Höga halter av perfluorerade ämnen 
(PFAS) i grundvattnet i Kallinge är en utmaning och forskning pågår nationellt och internationellt.  

Konsumenters och producenters kunskap om kemikalier måste höjas. Forskning visar på allt starkare samband mellan folksjukdomar och 
påverkan från industrikemikalier som man utsätts för i låga doser under lång tid. 

I Ronneby kommun ska miljön vara hälsosam och ingen ska exponeras för ämnen i en nivå att det kan vara skadligt. 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

1. Vid
nybyggnationer ska
100 % av
byggmaterialen
uppfylla nivå A och
B i
kvalitetsanvisning
enligt
materialdatabasen
som kommunen
använder till 2020

Andel A och B 
material vid 
nybyggnation (%) 

2021 MEX 
Om- och 
tillbyggnad 
av storkök 
Saxemarask
olan: 85 

2020 
RonnebyHus
: 85 
2020 MEX: 
Östra Piren: 
91 
2017 MEX 
Hulta 
förskola: 84 

Målet 100 % går inte att uppnå, då det inte finns A 
och B klassade produkter i alla discipliner.  
Resultatet av hur många A- och B-klassade produkter 
beror på vilka discipliner som registreras i projekten, 
vilket varierar. Det framgår i upphandlingsdokument 
att material ur klass A eller B-klass ska användas i 
första hand. 
2020 byggdes Östra Piren. 91 % av byggmaterialen 
uppfyllde nivå A (27 %) och B (64 %). 80 produkter har 
registrerats i disciplinen Bygg. 

2017 byggdes Hulta förskola. 84 % av byggmaterialen 
uppfyllde nivå A (23 %) och B (61 %). Produkter har 
registrerats i disciplinerna Bygg, El, VVS, Kyla, Mark och 
Vent med totalt 499 artiklar.  

TFK/MEX 

I upphandling för 
byggmaterial ska 
kvalitetsanvisningar 
finnas med 

Ronnebyhus: Det finns och följs. 

TFK: Inom Ronneby kommun är det främst MEX-gruppen 
som sköter nybyggnationer. Vid upphandling av 
ramavtals-årsentreprenörer, eller upphandlade 
entreprenörer vid byggprojekt fram går det i handlingar att 
material ur A-klass eller sämst B-klass ska användas. 

ABRI: Implementering pågår. 

Miljöteknik har inte handlat upp något byggmaterial. 

RBH, TFK, 
ABRI, MT 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

2. Vid större
ombyggnationer ska
100 % av
byggmaterialen
uppfylla nivå A och
B i
kvalitetsansvisning
enligt
materialdatabasen
som kommunen
använder till 2020

Andel A och B 
material vid större 
ombyggnation (%) 

2019 
Brunnsvallen
: 100 

Soft Center 
Arena: 96 

2017 
Kallingeskol
an: 60 

Målet 100 % går inte att uppnå, då det inte finns A 
och B klassade produkter i alla discipliner. Resultatet 
av hur många A- och B-klassade produkter beror på 
vilka discipliner som registreras i projekten, vilket 
varierar. Det framgår i upphandlingsdokument att 
material ur klass A eller B-klass ska användas i första 
hand. 

2021 gjordes om- och tillbyggnad av storkök 
Saxemaraskolan: 85 % av byggmaterialen uppfyllde nivå 
A (30 %) och B (55 %).Totalt har 143 produkter och 190 
artiklar registrerats. 

Under 2019 byggdes omklädningsrummen på 
Brunnsvallen om. 100 % av byggmaterialen uppfyllde 
nivå A (35 %) och B (65 %). Endast disciplin Bygg har 
registrerades med totalt 72 artiklar. Även Soft Center 
Arena byggdes om. 96 % av byggmaterialen uppfyllde 
nivå A (48 %) och B (50 %). Endast disciplin Bygg har 
registrerades med totalt 68 artiklar. 

2017 byggdes ett storkök och skolmatsalen renoverades 
på Kallingeskolan. 60 % av byggmaterialen uppfyllde nivå 
A (40 %) och B (20 %). Endast disciplin Bygg har 
registrerades under entreprenad med totalt 10 artiklar. 

RBH, TFK, 
ABRI, MT 

3. Vid mindre
ombyggnationer ska
70 % av inköpt
byggmaterial
uppfylla nivå A och
B i
kvalitetsanvisning
enligt
materialdatabasen
som kommunen
använder till 2020

Andel A och B 
material vid mindre 
ombyggnationer (%) 

Driftsansvariga och 
förvaltare får 
utbildning i den 
materialdatabas som 
kommunen använder 
sig av för att göra 
medvetna val. 

Inga mindre ombyggnationer finns i SundaHus 
materialdatabas under åren 2017-2021.  

Ronnebyhus: Klar. Utbildningstillfälle har funnits för att gå 
igenom Sundahus databas. 

TFK: Utbildning har skett under året. 

ABRI: Klar. Berörda har fått en utbildning i SundaHus 

Miljöteknik: Har haft utbildning 2021. 

TFK, RBH, 
ABRI, MT 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

4. 100 % av 
kommunala 
förskolorna ska ha 
rensat ut giftigt 
material (enligt 
Handlingsplan för 
giftfria förskolor i 
Ronneby kommun) 

Andel kommunala 
förskolor som har 
rensat bort giftigt 
material (%) 

 100 Byta madrasser på 
förskolor 

Samtliga madrasser är utbytta 2020. 

 

UF 

5. Kostnadsandel 
ekologiska 
livsmedel inom 
kommunens 
organisation ska 
öka till 50 % 2020. 

Kostnadsandel 
ekologiska 
livsmedel (%) 

2021: 39,5 
2020: 33 
2019: 32,81 
2018: 35 
2017: 31,1 

 Målet är inte uppnått. Det har varit begränsad tillgång 
på ekologiska livsmedel under pandemin. Miljö- och 
energirådets inställning är att skjuta på målet med tre 
år till 2023. 

  

  Kostenheten har arbetat med ekologiska serveringar. 
Tips och idéer diskuteras på APT. Inför ny upphandling 
av kolonialvaror har sortimentet genomlysts och fler 
produkter har bytts ut mor ekologiska. 
Det har varit begränsad tillgång på ekologiska livsmedel 
under pandemin. Leverantörerna har minskat ner sitt 
utbud i takt med minskad förtjänst, främst på den privata 
restaurangsidan, samt sämre tillgång från producenter. 
Då Naturbruksgymnasiet varit stängt i omgångar har vi 
inte köpt lika mycket av deras egen djurproduktion. 
Arbetet med att byta ut konventionella varor mot 
ekologiska fortsatt och köken har uppmanats att köpa 
mer ekologiskt. 
Kostenhetens ram utökades med 500 tkr år 2020 att 
användas till ekologiska inköp. På grund av skolors 
distansutbildning, då eleverna fått hämta lunchlåda på 
restaurang, går det inte att räkna ut om denna utökning 
har använts till ekologiska livsmedel. Kostenheten lämnar 
ett stort överskott till följd av minskade livsmedelsinköp. 
Som åtgärder kommer arbetet med att byta ut 
konventionella varor mot ekologiska fortsätter samt att 
öka antalet ekologiska serveringar. Utbildningsinsatser 
planeras. 

  TFK 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

  Andelen ekologisk 
odling (%) 

2020: 20,3 
2019: 13,8 
2018: 13 
2017: 13 
2016: 11 
2013: 8,6 

  Sedan året innan har det skett en ökning under 2020 
med +6 %. Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013. 
Nationellt inriktningsmål är 30,0 % till år 2030. 

    

  Bly i avloppsslam 
(mg/kg TS) 

2021: 13,0 
2020: 12,7 
2019: 13,7 
2018: 13,7 
2017: 12,5 
2016: 10,0 
2015: 13,4 
2014: 13,9 
2013: 11,0 

  Värdena varierar mellan åren, men är relativt stabilt. 
Sedan 2017 har halten ökat med 4 %. Utvecklingen går 
åt fel håll sedan 2013 och mängden bly har ökat med 18 
%. Medelvärdet för ekokommunerna är 15 mg/kg år 
2020. Gränsvärdet för bly i rötslam är 100 mg/kg.  

    

  Kadmium i 
avloppsslam (mg/kg 
TS) 

2021: 0,66 
2020: 0,65 
2019: 0,71 
2018: 0,79 
2017: 0,59 
2016: 0,63 
2015: 0,79 
2014: 0,82 
2013: 0,85 

  Värdena varierar mellan åren, men är relativt stabilt. 
Sedan 2017 har halten ökat med 12 %. Utvecklingen går 
åt rätt håll sedan 2013 och mängden kadmium har 
minskat med 22 %. Medelvärdet för ekokommunerna är 
0,79 mg/kg TS år 2020. Gränsvärdet för kadmium i 
rötslam är 2 mg/kg TS. 

    

  Kvicksilver i 
avloppsslam (mg/kg 
TS) 

2021: 0,31 
2020: 0,32 
2019: 0,36 
2018: 0,32 
2017: 0,36 
2016: 0,36 
2015: 0,39 
2014: 0,44 
2013: 0,41 

  Värdena varierar mellan åren, men är relativt stabilt. 
Sedan 2017 har halten minskat med 14 %. Utvecklingen 
går åt rätt håll sedan 2013 och mängden kvicksilver har 
minskat med 24 %. Medelvärdet för ekokommunerna 
ligger på 0,37 mg/kg TS år 2020. Gränsvärdet för 
kvicksilver i rötslam är 2,5 mg/kg TS. 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

      Utreda vilken 
miljöcertifiering som 
är lämpligast för 
kommunen 

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, 
landsting och regioner är framtagen specifikt för att passa 
politiskt styrda organisationer. Det möjliggör att vi kan 
utveckla vårt befintliga ledningssystem på ett flexibelt sätt 
samtidigt som den behandlar hållbarhet utifrån de tre 
hållbarhetsdimensionerna. 

 

KLF 

    
 

Verka för att 
underlätta för 
privatpersoner att 
välja giftfria alternativ 

Årligen har det genomförts föreläsning om 
hållbarhet,  Agenda 2030 och hållbar konsumtion för en 
gymnasieklass på KnutHahn som startar uf-företag. 2019 
höll kommunen en föreläsning om hållbar konsumtion på 
ett webbinarium för Forum för hållbar konsumtion. Fram 
till 2019 var kommunen delaktig i Fairtrade. 2018 
skickade Miljöteknik ut en broschyr angående Kadmium 
och dess inverkan på miljön till kommunens konstnärer, 
skolor, kulturhuset och biblioteket. Även information om 
hur farligt det är för naturen med att använda 
träningskläder innehållande silver som ta bort dålig lukt 
har gått ut till alla idrottsföreningar. 

 

KLF 

    
 

Följa 
dagvattenpolicyn i sin 
dagliga verksamhet 
och i sina 
infrastrukturprojekt 

Dagvattenpolicyn används. 

 

TFK 

    
 

Dagvattenlösningar 
ska finnas i större 
ombyggnadsprojekt 

Dagvattenlösningar finns alltid med i större 
ombyggnadsprojekt. 

 

TFK 

    
 

Utreda och införa ett 
gemensamt system 
för kommun-
koncernen för att 
hålla reda på alla 
kemikalier 

Införandet av ett gemensamt system för 
kommunkoncernen bedöms kräva en årlig kostnad. I det 
systemet som bedömts lämpligast utgår en avgift kopplad 
till antalet produkter/kemikalier man använder. De 
verksamheter som främst berörs inom kommunen är TFK 
och UF. Miljöteknik och RonnebyHus använder redan ett 
kemikaliesystem och har egna licenser. Miljöteknik 
arbetar kontinuerligt med att byta ut farliga kemikalier. 

 

KLF 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

    
 

Framtagande av 
kemikalieplan för 
kommunens 
verksamheter 

I Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025  
finns inriktningar och tillvägagångssätt gällande 
kemikalier. Hållbarhetsstrategin ska implementeras i 
kommunkoncernens verksamhet och vara en del av den 
årliga verksamhetsplaneringen. Park på TFK har gjort en 
omställning kring kemikalieanvändning. Enbart hetvatten 
används vid parkarbete och användning av salt på vägar 
har minskat. 

 

KLF 

    
 

Utreda möjligheten att 
rena avloppsvatten 
från läkemedelsrester 

Läkemedelsrening är utbyggd i full skala på Bräkne-
Hobys reningsverk och har som målsättning 80 % 
reduktion av läkemedelsrester. En förstudie om hur man 
kan rena läkemedelsrester på Rustorps 
avloppsreningsverk är genomförd. 

 

MT 

    
 

Vid markanvisningar 
ska minst 25 % av 
utvärderings-
kriterierna baseras på 
krav som motsvarar 
Miljöbyggnad Silver 

Ingenmarkanvisningstävling skedde 2020. För 
direktanvisningar har krav ställts till exploatören. Under 
2019 har tre markanvisningar genomförts och följt kravet. 
Dock redovisas inget förrän ett exploateringsavtal 
undertecknas där man även då tar ställning till 
nedanstående krav. 

 

KLF 

    
 

Införa miljöcertifiering 
2020 

Ingen miljöcertifiering är införd. 2020 har alla chefer fått 
en utbildning i Agenda 2030 av Glokala Sverige. Under 
2019 har det tagits fram en nulägesbeskrivning av 
Ronneby kommun utifrån de 17 globala målen. Med detta 
som underlag har det tagits fram nya strategiska 
målområden för 2021. Detta arbete har genomförts i linje 
med Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, 
landsting och regioner - Vägledning. Det innebär att 
kommunens ledningssystem har utvecklats genom en 
integrering av hållbarhet. 

 

KLF 
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Hållbar bebyggelseutveckling 

Ett samverkansområde för tätortsluftmätningar finns för kommunerna i Blekinge. Luftmätningar har löpt på under året i samverkan med övriga 
kommuner i länet. På lång sikt kan man se att luftkvaliteten har förbättrats, men trots det orsakar luftföroreningar bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar och försämrad lungfunktion hos människor. Någon nedre gräns för luftföroreningars effekt på människors hälsa har inte kunnat 
fastställas. I en rapport som publicerades under 2018 uppskattades antalet dödsfall i Sverige under 2015 till följd av luftföroreningar till 7 6001. 
Blekinge har, på grund av sitt geografiska läge, stor intransport av luftföroreningar från andra länder och internationell sjöfart. 

Totalt finns det 117,8 km gång- och cykelvägar i Ronneby kommun. En åtgärdsvalstudie (ÅVS) för en cykelbana för sträckan Ronneby-Listerby 
är utförd av Trafikverket i samarbete med Ronneby kommun, vilket ligger i linje med ett sammanhängande cykelnät enligt Blekinge 
cykelstrategi. 

Samtliga villor och fritidshus har fått fyrfackskärl för hushållsavfall och materialåtervinningen har ökat. 

En mätning av radon har genomförts för samtliga skolor och förskolor i Ronneby. Ronneby kommun har tillsammans med Energikontor Sydost i 
samverkan med övriga kommuner, kommunala fastighetsbolag och Regionen tagit fram en Byggmanual för Hållbart byggande i Blekinge inom 
projektet Energisamverkan Blekinge.  

Utmaningar 
Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra infrastrukturen och specifikt sådan som minskar miljöpåverkan. Det är viktigt att redan vid planering 
prioritera gång- och cykelvägar och kollektivtrafik framför bilvägar och att ordna säkra cykelparkeringar. 

1 Quantification of population exposure to NO2, PM2,5, and PM10 and estimated health impacts. IVL Svenska miljöinstitutet, No. C 317, 2018. 

Ronneby kommun ska ha en långsiktigt hållbar bebyggd miljö där luften är ren och strålmiljön säker. Vår bebyggda miljö ska fylla 
människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många 
sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall. 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

1. Gång- och 
cykelvägar 
ska till 2020 
byggas ut på 
ett sätt som 
gör det 
lättillgängligt 
(Ett 
sammanhäng
ande nätverk 
och öka 
säkerheten 
genom att 
separera 
gång- och 
cykelvägar där 
så är möjligt) 

Antal km gång- och 
cykelvägar 

2021: 0 
2020: 0,430 
2019: 117,6 
2018: 116,6 
2017: 114,1 
2016: 101,3 
2015: 98,7 
 

 Definitionen av när målet har uppnåtts är oklar. 
Sedan 2017 har 348,7 km gång- och cykelvägar 
byggts. För ett sammanhängande nätverk och ökad 
säkerhet med separata gång- och cykelvägar (där 
så är möjligt) behövs mer utbyggnad. För att nå 
målet krävs medel. 

 

 

Cykelstrategi för 
Ronneby kommun 

Arbetet pågår. En Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för sträckan 
Ronneby-Listerby är utförd av Trafikverket i samarbete 
med Ronneby kommun, vilket ligger i linje med ett 
sammanhängande cykelnät enligt Blekinge 
cykelstrategi.  

 

KLF 

Bygga ut gång- och 
cykelvägar 

Totalt finns det 117,8 km gång- och cykelvägar i 
Ronneby kommun. 2021 byggdes ingen ny gång- och 
cykelväg. Under 2020 har TFK byggt 430 m gång- och 
cykelväg längs Hyndekullavägen.  

 

TFK 

2-3. Material-
återvunnit/ 
totala 
mängden 
hushållsavfal
l ska öka med 
5 % till 2020  
15 % till 2025 
Referensår: 
2015 

Materialåtervunnit/totala 
mängden hushållsavfall 
(%) 

2020: 26 
2019: 26 
2018: 27 
2017: 24 
2016: 22 
2015: 25 
 

 Målet för 2020 är inte uppnått. Utfallet är en ökning 
med 1 %.   

MT 

Införa fyrfackskärl Etapp 2 klar vilket innebär att samtliga villor och 
fritidshus fått fyrfack, (endast något problemområde 
p.g.a framkomligheten kvar) 

 

MT 

4. Gräns-
värdes-
normer för 
utomhusluft 
ska 
understigas 

Antal uppmätta värden som 
överstiger gränsvärdes-
normer för utomhusluft 

0  Genomföra 
kontinuerliga 
luftmätningar eller 
objektiva skattningar 

Målet är uppfyllt för VOC (flyktiga organiska ämnen) 
och N02 (kvävedioxid).  
Inga värden överstiger gränsvärdes-normer för 
utomhusluft. Mätningar har gjorts enligt program för 
samordnad kontroll av VOC (flyktiga organiska ämnen) 
och N02 (kvävedioxid).  

 

KLF 

Informera om 
miljövänlig vedeldning 

Flera kommunikationsinsatser har gjorts på ronneby.se, 
via sociala medier och via lokala utskick.  

MBF 

Bilda ett 
samverkansområde för 
kontroll av 
luftföroreningar 

Ett samverkansområde för tätortsluften har bildats 
mellan Blekinges kommuner. Det är organiserat som en 
del av Blekinge kustvatten och luftvårdsförbund. Till 
samverkansområdet finns det program för samordnad 
kontroll. 

 

KLF 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

5. 
Kommunens 
bostäder och 
lokaler (där 
människor 
stadig-
varande 
vistas) har en 
radonhalt 
(mätning inte 
äldre än 10 
år) som 
understiger 
rikt- och 
gränsvärde 
200Bq/m3, år 
2020. 

Andelen kommunala 
bostäder där 
radonmätning, inte äldre än 
10 år, bekräftat att 
radonhalten är lägre än 
200 Bq/m3. 

Målet är inte uppnått. 87 % av kommunala 
fastigheter för skola och förskola har godkända 
värden februari 2021. Åtgärder är tagna för att 
sänka radonnivåerna i samtliga berörda byggnader 
med för hög halt. 

2021: 9,3 
2020: 6,4 
2019: 2,7 
2017: 5 

Genomföra 
radonmätningar och 
förbättringsåtgärder i 
utvalda fastigheter 

RonnebyHus: Värdet gäller endast bostäder. Övriga 
utrymmen är bortplockade. (ex undercentraler). 

RBH 

Andelen förskolor och 
skolor där radonmätning 
inte äldre än 10 år, 
bekräftat att radonhalten är 
lägre än 200 Bq/m3

 2021: 39 Radonmätning i 
förskolor och skolor 

Under vintern 2020-2021 har fastighetsenheten inom 
Ronneby kommun genomfört radonmätningar på alla 
skolor och förskolor i kommunala fastigheter. Förhöjda 
radonvärden har uppmätts på totalt sex kommunala 
skolor eller förskolor i kommunen; Johannishusskolan, 
Backarydskolan, Hobyskolan, Hallabroskolan, Hallabro 
förskola och Galaxens förskola i Bräkne Hoby. Alla 
andra kommunala fastigheter för skola och förskola låg 
under referensvärdet på 200 Bq/m3. Fastighetsenheten 
har vidtagit åtgärder för att sänka radonnivåerna i 
samtliga berörda byggnader. 

UF/TFK 

Andelen förskolor och 
skolor där radonmätning 
inte äldre än 10 år, 
bekräftat att radonhalten är 
lägre än 200 Bq/m3 

2020: 31 
2019: 10 
2018: 25 
2017: 0 

Radonmätning i 
förskolor och skolor 

Merparten utförda mätningar har nu kommit att bli äldre 
än tio år. Nya mätningar har initierats för kommunala 
fastigheter och övriga initieras i januari 2020. 

MBF 

6. Alla skolor
och förskolor
ska ha
tillgång till
skugga på
skolgården

Andel skolor och förskolor 
som har tillgång till skugga 
på skolgården. 

Förskolor 
100 % 

Tillgång till skugga på 
samtliga förskolor 

Samtliga förskolor har tillgång till skugga på 
skolgården. 

UF 

Körsträcka med bil (mil/inv) 
Källa: RUS 

2020: 679 
2019: 728 
2018: 746 
2017: 745 
2016: 753 
2009: 716 

Sedan 2009 har körsträckan med bil (mil/inv) först ökat 
med en topp år 2016 för att sedan ha minskat med 5 % 
år 2020. 2020 minskade körsträcka med bil (mil/inv) 6,7 
procent jämfört med år 2019.  
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

 Körsträcka med bil 
(mil/personbil) 
Källa: RUS 

2020: 1043 
2019: 1109 
2018: 1134 
2017: 1148 
2016: 1170 
2009: 1214 

 Körsträcka med bil (mil/personbil) har en nedåtgående 
trend sedan 2016. 2020 minskade körsträcka med bil 
(mil/personbil) 5,9 procent jämfört med 2019. Sedan 
2009 har körsträckan minskat med 14 %.   

 

  Andel av kommunens 
befolkning som har tillgång 
till grönområde inom 300m 

99 %  EN GIS-analys som utgår från nationella marktäckedata 
med 10mpixlar har gjorts inom tätortsavgränsningarna. 
Grönområden större än 5000 kvm har valts ut och runt 
dessa har sedan buffertar på 300 m skapats. Därefter 
har de adresspunkter som inte träffas av dessa 
buffertar samt hur många personer som är folkbokförda 
på varje adress sökts fram. Urvalet finns endast i 
Ronneby i närheten av Kilen och Blekan. Det är 358 st 
folkbokförda invånare som träffas vilket utgör 1,2 % av 
det totala antalet invånare i kommunen. 

 

 

Tillgång till 
grönområden inom 300 
m från bostaden lyfts in 
som en punkt i 
checklistor/lathundar 
för planarbete (ÖP och 
DP) 

Tillgång till grönyta inom 300 meter har lagts in i mallen 
för planbeskrivning. 

 

MBF 

Utredning om införande 
av grönytefaktor 

Uppdraget är påbörjat men inte slutfört. Sedan 
aktiviteten lades till miljöprogrammet har flera olika 
typer av koncept för att arbeta med gröna värden inom 
samhällsbyggnad diskuterats i branschen. Förutom 
grönytefaktor finns ekosystemtjänster, 
kompensationsåtgärder och olika certifieringar. De har 
olika syfte och fungerar också mer eller mindre bra i 
olika sammanhang och delar av 
samhällsbyggnadsprocessen. För att komma vidare 
vore det bra att inte bara belysa grönytefaktor, utan att 
MEX och ESS får i uppdrag att belysa de olika 
koncepten med fokus på var vi får bäst effekt. Det både 
som kommun och i relation till exploatörer. 
Ovanstående är avstämt med MEX. 

 

KLF 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

  Antal hudcancerfall i 
(Ronneby kommun) 
Blekinge län 

2019: Malignt 
melanom i 
Blekinge var 
48,08 för män 
och för kvinnor 
54,27 (antal 
nya fall per 
100 000 invån
are) 
För "tumör i 
huden, ej 
malignt 
melanom" är 
motsvarande 
siffror 110,26 
för män och 
72.62 för 
kvinnor. 

2017: Malignt melanom 
47,25 för män, 50,76 
för kvinnor 
2017: Tumör i huden, ej 
malignt melanom 
107,95 för män och 
53,91 för kvinnor. 

Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i 
Sverige och solens UV-strålning är den främsta 
orsaken. Upprepade brännskador av solen, särskilt 
under barn- och ungdomsåren, ökar risken för malignt 
melanom.  
Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i 
Blekinge. Antalet fall i Blekinge är högre än 
riksgenomsnittet. Om trenden håller i sig kommer målet 
”Säker strålmiljö” inte att kunna uppnås. 
 
Statistik för enbart Ronneby kommun går inte att hitta. 
Senaste statistiken för Blekinge Län är från 2019. 

 

  

 
  



25 
 

Friskt vatten 

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. I havsmiljön orsakar övergödning bland annat algblomning, 
grumligt vatten, minskade tångbälten och förändrad artsammansättning. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna. En del sjöar och vattendrag är 
också drabbade vilket kan resultera i algblomning och förändrad artsammansättning. På land trängs arter som trivs i näringsfattiga miljöer undan. 
Cirka 82 procent av Blekinges kontrollerade sjöar och vattendrag når målet god status för näringsämnen och allt kustvatten bedöms ha måttlig 
eller otillfredsställande status för näringsämnen. Av länets samlade utsläpp kommer lika mycket fosfor från enskilda avlopp som från den 
antropogena (påverkad av människan) delen av jordbrukets utsläpp. Fosforutsläppen från länets kommunala reningsverk är hälften så stort som 
utsläppen från enskilda avlopp (1999-2011). Det visar att kommunernas kontroll av att enskilda avlopp uppfyller ställda krav är mycket viktigt. I 
Blekinge märks påverkan främst i havet och i våra kustvatten där övergödningen är fortsatt allvarlig.  

Nästan en tredjedel av Ronneby kommuns yta utgörs av hav. Vierydsfjorden, Kålfjärden och Västra fjärden har otillfredsställande ekologisk 
status. Övrigt kustvatten har måttlig ekologisk status. För kemisk status så uppnås inte god kemisk status för havet. 

85-90 procent av kommuninvånarna försörjs med kommunalt vatten och avlopp och resterande andel har enskild vatten- och avloppsförsörjning. 
Det fanns vid slutet av 2016 cirka 4 450 enskilda avlopp varav hälften av dem bedöms som undermåliga. 

En vattenförsörjningsplan är framtagen och beslutad av KF 2018-08-30. Arbete pågår med att ta fram föreskrifter för fastställda 
vattenskyddsområden. Ronneby Miljö och Teknik AB har kontinuerligt kampanjer och information till konsumenter för att medvetandegöra 
konsumenter vikten av att använda dricksvattnet till rätt ändamål.  

RonnebyHus genomför vattenbesparande åtgärder i 500 lägenheter. Det förväntas ge en besparingseffekt på 20 % på vattenförbrukningen. 

 

Utmaningar 
De pågående klimatförändringarna kommer att leda till förändrad nederbörd, temperatur och vattenkvalitet. Det riskerar att påverka både 
dricksvattenförsörjningen och den biologiska mångfalden i vattendragen.  

I Ronneby kommun är våra vatten skyddade och brukas på ett hållbart sätt. 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

1. Vatten-
försörjningen i 
Ronneby kommun är 
långsiktigt tryggad 
avseende kvalitet och 
kvantitet senast 2020. 

Vattenförsörjnings
plan framtagen 
samt fastställda 
vattenskyddsområ
den med 
föreskrifter 

Delvis 
uppfyllt  

 Vattenförsörjningsplan är framtagen och beslutad 
av KF 2018-08-30. Arbete pågår med att ta fram 
föreskrifter för fastställda vattenskyddsområden.  

Kom
mun 

Delta i svenskt vattens 
hållbarhetsindex 

Vi deltar i svenskt vattens hållbarhetsindex. 
 

MT 

Ta fram Vattenförsörjningsplan Vattenförsörjningsplanen antogs av 
kommunfullmäktige 2018-04-26.  

MT 

2. Tillförsel av kväve 
och fosfor till kusten 
ska minska 2 % till år 
2030. 
Referensår 2014 
Kväve: 484,5 ton/år 
Fosfor: 11,4 ton/år 

   Målet uppnås redan för fosfor som har minskat 
med 7 % sedan 2014, men inte för kväve som har 
ökat med 14 %.  

 

Tillförsel av kväve 
till Östersjön 
(ton/år) (Källa; 
Recipient-
analyser) 
 

2021: 552 
2019: 622 
2018: 544 
2017: 427 
2016: 375 
2015: 584 
2014: 484,5 

 Tillförsel av kväve i Östersjön har ökat sedan 2014, 
och högst tillförsel beräknas till 2019. Värt att notera 
är den problematiken som varit att samla in 
mätningsresultat från 2019, samt att resultat för 2020 
saknas. Under 2021 har tillförseln av kväve till 
Östersjön dock minskat någorlunda, jämfört med 
2019. 

 

KLF 

Tillförsel av fosfor 
till Östersjön 
(ton/år) (Källa; 
Recipient-
analyser) 
 

2021: 10,6 
2019: 10,3 
2018: 12,3 
2017: 10,6 
2016: 7,3 
2015: 15,4 
2014: 11,4 

 Mängden fosfor har minskat de senaste åren, jämfört 
med referensvärde 2014. Värden för 2020 saknas. 

 

KLF 

  Information och tillsyn av 
enskilda avlopp för att minska 
utsläpp av näringsämnen 

Pågående men inte klar. Under 2020 skickades det ut 
ett informationsbrev till samtliga fastighetsägare med 
enskilda avlopp som inte fått nya tillstånd, och tillsyn 
pågår fortlöpande. Aktiviteten entreprenörsmöte 
genomförs normalt vart annat år. Det gjordes 2018 
och planeras ske 2021.  

 

MBF 

  Optimera driften särskilt i 
samband med VA-
utbyggnaden i kommunen 

Arbetet pågår kontinuerligt med att optimera driften på 
våra verk.  

MT 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

  Revidera VA-plan Den reviderade VA-planen antogs av 
kommunfullmäktige 2018-04-26.  

KLF, 
MBF, 
MT 

3. Miljö-kvalitets-
normer för vatten ska 
uppfyllas och alla 
vattenförekomster i 
kommunen ska ha 
god status senast år 
2027. 

Andel sjöar och 
vattendrag samt 
kustområden med 
god status. (%)  
(Källa: Viss) 

39 % 
(av de som 

blivit 
klassificerade) 

 Av alla klassificerade vattentyper totalt uppnår 39 
% god status. För att nå målet till år 2027 om god 
ekologisk och kemisk status skulle fler insatser 
och budget för det behövas. 
Klassificerade sjöar (10 st totalt): 9 (90 %) av sjöarna 
uppnår god ekologisk status och 1 (10 %) måttlig. 
Inga (0 %) av sjöarna uppnår god kemisk status. 
Vattendrag (28 st totalt): 10 (32 %) uppnår god 
ekologisk status, 16 (61 %) måttlig status, 1 (4 %) 
otillfredsställande status och 1 (4 %) dålig status. Inga 
(0 %) uppnår god kemisk status. Ett vattendrag kan 
vara uppdelad i flera vattenförekomster. 
Kustvatten (11 förekomster): 11 (100 %) uppnår 
måttlig ekologisk status och 0 (0 %) god kemisk 
status. 

 

Kom
mun 

Uppföljning av aktiviteter inom 
projekt Härstorpssjön 

Ej påbörjad. Möjlighet saknas att följa upp projektet. 
 

KLF, 
RBH, 
MT 

Projekt för friskare vatten Projektet ”Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån 
bättre?” med bidrag från Våtmarks LONA är 
pågående.  

 

KLF 

  Vattenförbrukning/
hushåll (m3) 

2021: 115,2* 
2020: 118,3 
2019: 114 
2018: 117 
2017: 123 
 

Verka för att 
vattenförbrukningen/ 
hushåll ska minska 

Vattenförbrukningen per hushåll minskade med 6,3 % 
2021* jämfört med 2017.  
Kampanjer och information till konsumenter pågår 
kontinuerligt för att medvetandegöra våra 
konsumenter vikten av att använda dricksvattnet till 
rätt ändamål. 
*Utfallet för 2021 är preliminärt eftersom nationell 
statistik ännu inte är tillgänglig. 

 

MT 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

Aktivitetsschema med fokus 
på medvetande om vatten-
förbrukningen 

Aktivitetsschema används ej längre. I läroplanen för 
grundskolan (Lgr11) står till exempel att ”Genom ett 
miljöperspektiv får de (läs: eleverna) möjligheter både 
att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling”. 

 

UF 
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Biologisk mångfald 

I Ronneby finns en mångfald av växter och djur som lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar till våtmarker och vattendrag, 
sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. Det beror på att landskapen blivit alltmer 
fragmenterade och att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta. Att lyckas behålla en 
biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och leverera ekosystemtjänster som att rena vatten och luft, lagra kol och 
pollinera våra grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan 
påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och 
kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv. 

Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett underlag för arbetet med grön infrastruktur. Detta innebär en kartläggning av ekosystem och dess 
nätverk, samt hur dessa kan verka för människors välbefinnande. Grön infrastruktur ska integreras i samhällsplaneringen samt vara ett underlag 
för prioriteringar av insatser inom naturvården. 

Under 2020 beslutade Länsstyrelsen att bilda naturreservatet Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona kommuner, vilket senare blivit 
överklagat.  

Teknik, fritid och kulturförvaltningen genomför ett LONA- projekt (lokal naturvårdssatsning med bidrag från Naturvårdsverket) för att gynna 
pollinatörer. Omställning i skötsel av grönytor i kommunen har gjorts vilket kan öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö. LONA-projektet 
”Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån bättre?” är pågående. Ronneby kommuns ansvarsarter tjockskalig målarmussla och hårklomossa kan 
på sikt gynnas av projektet. 

Utmaningar 
För den biologiska mångfalden finns utmaningar om att samtidigt som bioekonomin stärks utveckla ett hållbart skogsbruk, minska förlusten av 
biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter samt öka restaureringen av våtmarker. Ekosystemtjänster behöver tas tillvara och 
integreras vid planering, byggande och förvaltning i urbana miljöer. 

I Ronneby kommun brukar vi markskiktet på ett hållbart sätt och skyddar djur- och växtliv. Vi ska utveckla miljöer med hög biologisk 
mångfald och bevara värdefull natur. 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

1. Minst tre 
projekt ska 
genomföras 
till och med 
2020 för att 
gynna hotade 
arters 
livsmiljöer. 

Antal genomförda projekt 2  Målet är inte uppnått med tre genomförda projekt. 
Flera projekt är pågående.   

I samarbete med 
länsstyrelsen planera 
service vid 
servicepunkter under 
förvaltningens 
ansvarsområde så att 
det inte inverkar 
menligt på 
ansvarsväxters livsmiljö 
och möjlighet till 
överlevnad/spridning 

Kommer inte att genomföra specifikt mer än normalt 
hanterande i dialog med länsstyrelsen. 

 

TFK 

Projekt för att gynna 
kommunens 
ansvarsarter 

LONA projekt för pollinatörer är pågående (TFK). 
LONA-projektet ”Vad skulle göra Bräkneån och 
Listerbyån bättre?” är pågående. Ronneby kommuns 
ansvarsarter tjockskalig målarmussla och 
hårklomossa kan på sikt gynnas av projektet (ESS). 
Planer för ytterligare pollinatörprojekt finns. 

 

TFK 
KLF 

2. Av 
kommunens 
totalarea ska 
8 % vara 
skyddad år 
2020.  

Andel skyddad natur (%)  2020: 5,9  
2019: 5,9 
2018: 5,9 
2017: 5,9 
2016: 5,8  
 

  Målet är inte uppnått. Ingen förändring har skett 
sedan 2017. Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013 
då andelen skyddad natur var 5,5 %. Under 2020 
beslutade Länsstyrelsen att bilda naturreservatet 
Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona 
kommuner. Naturreservatet blev överklagat i januari 
2021. Ingen nyare fakta än från 2020 finns tillgänglig. 

  

 

  

  Andel miljöcertifierade 
skogsbruk (FSC) 
(övergripande indikator) 

2017: 81 
2013: 69 

 
44 189 hektar i Ronneby kommun var FSC-certifierad 
produktiv skogsareal 2017 vilket motsvarar 81 %. 
Andelen har ökat med 500 ha eller mer sedan 2013 
och utvecklingen går åt rätt håll. Ingen nyare fakta än 
från 2017 finns tillgänglig 

 

 

   Vid större 
byggnationsprojekt ska 
biologisk mångfald ingå 

 
 

TFK 
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Mål Indikator Utfall Aktivitet Analys Status Enhet 

Genom skötselplaner 
och den dagliga driften 
säkerställa att 
naturvärden, inklusive 
biologisk mångfald 
utvecklas 

Löper på enligt plan. LONA projekt startats där 
inventering och uppdatering av befintliga 
skötselplaner påbörjats. 
Vid varje avverkning och röjning med mera lämnas 
faunadepåer i samråd med LST och 
Naturvårdsverket. Ängsmarker och biotopskyddade 
områden sköts enligt länsstyrelsens skydds- och 
vårdplaner vilket befrämjar biologisk mångfald. 
Skötselplaner för tätortsnära naturmark och grönytor 
har färdigställts under 2019. 

TFK 

Underhåll tidigare 
fiskevårdsåtgärder i 
Sörbybäcken 

Förvaltningen inväntar 2022 fortsatt ett tillstånd för 
vidare åtgärder från Länsstyrelsen.  

TFK 

Skogen i skolan - med 
fokus värna om 
biologisk mångfald och 
allemansrätt 

”Skogen i skolan” är ett specifikt utbildningsmaterial, 
vilket inte alla skolor använder sig av. Däremot ingår 
undervisning kring biologisk mångfald och 
allemansrätten som en del i skolans uppdrag. I 
läroplanen för grundskolan (Lgr11) står till exempel att 
”Genom ett miljöperspektiv får de (läs: eleverna) 
möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling”. 

UF 
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