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Målanalys: En miljösmart kommun, Del 1 – Hållbar konsumtion och skadliga ämnen 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018 
 
Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den är 
skriven utifrån officiell statistik samt utifrån analysunderlag från kommunens egna verksamheter. 
Innehållet har diskuterats på två målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och 
stämts av med berörda direktörer. Rapporten har presenterats för politikerna i 
kommunledningsutskottet 2018-05-15.  
 
Kontaktperson: Kersti Fallander, kersti.fallander@karlstad.se  
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Målområdet En miljösmart kommun är ett av fyra målområden i 
kommunens strategiska plan. Detta målområde innefattar fem övergripande 
mål, varav två behandlas i denna rapport: Konsumtionen ska vara 
resurssnål och hållbar, och Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas 
negativt av skadliga ämnen. Resterande tre mål inom området presenteras i 
en särskild rapport i oktober.  

 

Sammanfattning 

Översikt indikatorernas utveckling 
Utvecklingen för respektive mål följs upp med hjälp av indikatorer. De två 
mål som redovisas i denna rapport följs av fem indikatorer.   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Konsumtionen i Karlstad ska 
vara resurssnål och hållbar             
Hushållsavfall, total mängd i kilo per person 
och år, Avfall Sverige 511 524 508 520 509 499  
Miljö- och etiskt märkta livsmedel i 
kommunens verksamheter, andel av totala 
inköp (%), Hantera livs . . . . 29,5 32,6 
Miljöarbete (uppfattning om kommunens 
insatser för att kunna leva miljövänligt), index 
0-100, MBU  64 64 63 65 67  67 
Karlstadsborna och miljön ska 
inte påverkas negativt av 
skadliga ämnen             

Metaller i avloppsslam, milligram per kilo, TFF:  
    bly  
    kvicksilver 
    kadmium 

16 
0,81 
0,68 

20 
0,62 
0,73 

16 
0,62 
0,72 

14 
0,67 
0,67 

14 
0,73 
0,54 

13 
0,76 
0,57 

Ekologisk odlad åkermark, andel av total 
jordbruksmark (%), Sveriges ekokommuner 28,0 32,2 30,7 31,9 33,5  .. 

 
Kommentar: Pilarna och dess färger visar åt vilket håll utvecklingen har gått för respektive 
indikator de senaste åren (positivt/grön, negativt/röd alt. mindre förändring/gul). Pilarna är 
inte en framtidsprognos. De visar inte heller om utvecklingstakten är tillräckligt hög.  
 
Värden för ekologisk odlad åkermark för år 2017 har ännu inte inkommit från källan. 
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Resultat och analys i korthet  
Mål: Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 
Jämfört med det nationella snittet skapar Karlstad betydligt mer 
avfallsmängder, vilket är en indikator för konsumtionens resurseffektivitet. 
De senaste två åren har de dock minskat och ligger idag på samma nivå som 
år 2010, trots stark ekonomisk konjunktur.  

Att avfallsmängderna avstannat de senaste åren beror antagligen på en 
bredare samhällstrend mot cirkulär ekonomi1 och konsumenters kraftigt 
ökade intresse för andrahandshandel. Flera nya verksamheter som främjar 
avfallsförebyggande har också utvecklats i Karlstad på sistone, en del av 
dem med stöttning från kommunen, vilket verkar ha fått effekt.  

För att kunna uppnå en resurssnål konsumtion krävs en genomgripande 
övergång till en mer cirkulär ekonomi vilket också skulle gynna flera av 
kommunens andra mål. Kommunen kan exempelvis bidra genom 
näringslivsutvecklingsarbete som främjar cirkulära initiativ, 
kommunikationsinsatser och genom att skapa egna lösningar. 

Utvecklingen av andel miljö- och etiskt märkta livsmedel inom kommunens 
verksamheter ökar och Karlstadsbornas uppfattning om kommunens 
insatser för att kunna leva miljövänligt blir alltmer positiv. Kommunens 
kunskap om de specifika lokala förutsättningarna och 
konsumtionsbeteenden kopplat till hållbarhet är dock låg. 

Mål: Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga 
ämnen 
Inom målet om skadliga ämnen visar de två indikatorerna metaller i 
avloppsslam och andel ekologiskt odlad åkermark generellt sett positiva 
resultat. Kvicksilvernivån i avloppsslam har dock ökat något de senaste 
åren.  

Dessa indikatorer är dock alltför snäva för att kunna representera den totala 
måluppfyllelsen för detta svårmätbara mål. Skadliga ämnen är ofta 
långlivade och sprids från olika källor och till olika områden i miljön. De 
finns i varor, byggnader och som kemiska produkter. Det krävs en bred, 
effektiv samverkan för att minimera och fasa ut dessa ämnen. Positivt är att 
flera nämnder antagit nedbrutna mål inom området.  

Krav och uppföljning vid inköp och upphandling är ett viktigt arbetsområde 
för att effektivt påverka målet i positiv riktning. Genom satsningar från 
enskilda förvaltningar och bolag har kommunens kemikaliearbete utvecklats 
mycket positivt de senaste åren, men eftersom en stor del av dessa insatser 
var tillfälliga är måluppfyllelsen i framtiden mer osäker. 

  

                                                      
1 En ekonomi i vilken materialflöden är cirkulära så att produkter kan användas och 
konsumeras med minimalt råvaruuttag och genererat avfall, exempelvis genom 
återanvändning, reparationer och effektivare resursutnyttjande. 
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Övergripande mål:  

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål 
och hållbar 
Det övergripande målet är nytt sedan 2017, och beskrivs i Strategisk plan:  

 

 

 

 

 

 
Detta mål har flera beröringspunkter med andra mål, främst Karlstad ska 
vara en fossilfri och klimatsmart kommun och Karlstadsborna och miljön 
ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen. Men medan klimatmålet 
fokuserar på just klimatpåverkan och ger särskild uppmärksamhet åt 
transporter och energi så fokuserar vi inom hållbar konsumtion på 
konsumtionen av mat, kläder och övrig konsumtion.  

Konsumtionens hållbarhet kan på ett väldigt övergripande sätt beskrivas 
utifrån två aspekter: hur mycket som konsumeras och hur hållbart det som 
konsumeras är. Dessa två huvudparametarar är också något som själva 
målformuleringen sätter fokus på. För att mäta resursanvändningen används 
indikatorn totala mängder hushållsavfall per person. Måttet beskriver 
ganska väl resurseffektiviteten och samhällets förmåga att minimera 
avfallsmängder.   

Hållbarheten hos det som konsumeras är svårare att mäta. Utvecklingen för 
indikatorn andelen miljö- och etiskt märkta livsmedel i kommunens 
verksamheter följs eftersom just livsmedel har en särskilt stor 
miljöpåverkan. Kommunens upphandling och inköp har stor betydelse för 
direkta miljöeffekter. Utvecklingen av ”gröna” marknader och 
märkningssystem har visats sig vara ett effektivt sätt att säkerställa 
miljökvalitet och engagera både konsumenter och företag. Men det hade 
varit önskvärt med en indikator som mätte andelen märkta varor i 
kommunen som helhet och inte bara inom våra egna verksamheter, och 
helst inte avgränsat till endast livsmedel.  

Som ett komplement till de två indikatorer som nämns ovan följer vi också 
Karlstadsbornas uppfattning om kommunens insatser för att kunna leva 
miljövänligt, eftersom konsumtionsval utgör en så pass stor del i en hållbar 
livsstil.  

 

 

 

Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå de globala 
klimatmålen och Sveriges miljömål. Svensk konsumtion påverkar miljön 
utanför Sveriges gränser och andra länders konsumtion påverkar vår livsmiljö. 
Karlstad vill vara med i arbetet för att driva på utvecklingen mot en mer 
hållbar konsumtion och produktion. I det arbetet ingår avfallsminimering och 
att begränsa resursanvändandet. 
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Indikatorer hållbar konsumtion 

Indikator 1: Hushållsavfall, total mängd i kilo per person och år. 

Källa: Avfall Sverige 

Mängden hushållsavfall per person2 i Karlstads kommun har de senaste åtta 
åren pendlat mellan som lägst 498 kg och som högst 524 kg per person och 
år. Vid det senaste mättillfället (2017) var avfallsmängderna 499 kg och har 
därmed sjunkit sedan året innan. 

 
Diagram 1: Totala mängder hushållsavfall per person (kg) 

Källa: Avfall Sverige  

 
Sett över en längre tidsperiod har avfallsmängderna följt den ekonomiska 
tillväxten (god ekonomi ger högre konsumtion och mer avfall). Man ser 
exempelvis att nivån var relativt låg i kölvattnet av finanskrisen år 2010, 
men har sedan ökat under efterföljande år. Det är därför intressant att notera 
att 2017 års avfallsmängder har sjunkit till samma nivå som 2010, trots att 
vi nu har en stark ekonomisk konjunktur.  

Jämfört med det nationella snittet (467 kg per person år 2016) ligger 
Karlstad ändå högre, och i relation till kommunerna med minst avfall 
betydligt högre. Bäst resultat bland Sveriges ekokommuner år 2017 hade 
Sundbybergs kommun med 316 kg per invånare, och störst mängd avfall 
hade Sölvesborg med 878 kg per invånare. Även jämfört med de flesta av 
våra jämförelsekommuner skapas mer avfall i Karlstad3. 

 Sundsvall: 433 kg 
 Linköping: 446 kg 
 Örebro: 468 kg 
 Jönköping: 481 kg 

                                                      
2 I måttet ingår alltså inte material som inkommit till återvinningscentraler men som gått 
tillbaka till återbruksverksamheter såsom Solareturen och Myrorna. Siffrorna har även 
korrigerats av datakällan (Avfall Sverige) utifrån antal besökare i kommunen för att öka 
indikatorns jämförbarhet kommuner emellan. Vidare så ingår avfall från konsumtion, men 
inte från produktion. Företagens verksamhetsavfall är därmed inte inkluderat. 
3 Uppgifter saknas för Gävle och Kalmar. 
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 Karlstad: 499 kg 
 Luleå: 510 kg 
 Växjö: 561 kg 

 

En förklaring till den stora spridningen i resultat kan vara att kommunerna 
har olika hård kontroll av vem som använder återvinningscentralerna. 
Karlstad har ännu inget passersystem som hindrar företagare eller boende i 
andra kommuner att lämna avfall. Det finns dock planer på att införa ett 
sådant. När det är klart kan vi förvänta oss ett mer rättvisande, och lägre, 
resultat.      

Att avfallsmängderna ändå har minskat det allra senaste två åren kan 
framförallt förklaras av konsumenters kraftigt ökande intresse för second 
hand-handel och loppisar, både digitala och fysiska. Karlstads kommun har 
under senaste två åren bidragit till möjligheterna att handla second hand 
genom ett utvecklat samarbete med Myrorna och med Återbruket Karlstad4, 
samt fortsatt det sedan tidigare etablerade och goda arbetet med Solareturen. 
Myrorna har ökat sitt bidrag till återanvändning särskilt mycket: över 500 
%. Dessa tre aktörer har tillsammans minskat avfallsmängderna med fem kg 
per person och år. Till denna siffra ska återanvändning som inte sker via 
kommunens återvinningscentraler läggas till, till exempel genom Röda 
korset, Gengåvan, Facebook-grupper, Blocket och andra digitala tjänster. 
Internt inom kommunen har också skolrestaurangernas arbete med att 
minska matsvinnet haft betydande effekter.   

Därutöver har flera nya mindre verksamheter tillkommit under de senaste 
två åren: Fritidsbanken, Klädoteket, etablering av matsvinnsappen ResQ 
Club samt Skåpet Tage. Den här typen av initiativ är del av en allt starkare 
allmän samhällstrend mot en mer cirkulär ekonomi. En viktig aspekt är att 
återanvändning också ger effekten att nytt avfall inte skapas. Avfall Sverige 
uppskattar att cirka 35 kg avfall per person och år har förebyggts.  

Kommunen har påbörjat ett arbete för att utveckla samordningen av externa 
aktörer som på egen hand har svårt att driva fram gemensamma 
utvecklingsprogram. Som exempel kan nämnas ett återbruksnätverk 
bestående av second-hand-handeln i Karlstad, konceptet ”Sharing City” 
samt ”Matbanken”. Sharing City är ett koncept för städer att ta tillvara 
möjligheter med delningsekonomi och samtidigt möta dess utmaningar. 
Matbanken är ett projekt som syftar till att öka samverkan mellan 
dagligvaruhandeln och frivilligorganisationer för att ta hand om matsvinn.  

Under året kommer en uppdaterad avfallsplan för år 2019–2023 att tas 
fram5 och Hedens återvinningscentral ska byggas om med ökade 
möjligheter till återanvändning.   

                                                      
4 Återbruket har dock avvecklat verksamheten under början av 2018 
5 Under 2017 utförde kommunledningskontoret på uppdrag av Karlstads Energi AB en 
förstudie gällande hur återbruket i Karlstad kan öka, tillsammans med projektdeltagare från 
flera andra förvaltningar. Rapporten kunde identifiera och rekommendera flera olika 
åtgärder för att öka återbruket. Rapporten utgör ett värdefullt underlag vid revidering av 
kommunens avfallsplan. 
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Via nationella data kan vi se en ökande tjänstekonsumtion framför 
varukonsumtion vilket också bidrar till minskade avfallsmängder och 
miljöpåverkan generellt.  

 

Indikator 2: Miljö- och etiskt märkta livsmedel i kommunens verksamheter, 
andel av totala inköp (%) 

Källa: Hantera Livs 

Jämfört med 2016 har andelen inköp av miljö- och etiskt märkta livsmedel6 
ökat något: från 29,5 % till 32,6 %. Etiska livsmedel har vi inte följt upp 
tidigare, men eftersom i stort sett allt etiskt märkt också är ekologiskt så kan 
vi ändå följa indikatorn över tid (medräkning av etiskt märkt ökar värdena 
med cirka 0,5 procentenheter). 

För arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion tilldelades 
skolmåltidsverksamheterna i Karlstad utmärkelsen Årets hållbara 
skolmatskommun 2017 i White Guide Junior. Och utvecklingen går i 
positiv riktning, men ändå inte i den takt som är önskvärd. Kommunens 
prognos om 35 % miljö- och etiskt märkta livsmedel för 2017 uppnåddes 
inte.  

Idag varierar andelen inköp av miljö- och etiskt märkta livsmedel kraftigt 
mellan våra kommunala verksamheter: från 17 % för Arbetsmarknad- och 
socialförvaltningen och 20 % inom äldreomsorgen till 45 % för skolområde 
öst. För att driva på utvecklingsarbetet krävs troligen ett ekonomiskt 
tillskott kompletterat med ett målvärde per förvaltning. 
 
Diagram 2. Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter (%) 

Källa: Barn- och ungdomsförvaltningen 2017 (Hantera Livs).  

I jämförelse med andra kommuner så ligger Karlstad precis på det 
nationella snittet, det vill säga 33% ekologiska livsmedel.  

  

                                                      
6 I statistiken över kommunens livsmedelsinköp ingår inte fruktkorgar, fikabröd och 
produkter till kaffeautomater. 
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Vi ligger dock lägre än flera av våra jämförelsekommuner7:  

 Örebro:  59 % 
 Jönköping:  42 % 
 Gävle:  41 % 
 Växjö:  37 % 
 Karlstad:  33 % 
 Sundsvall:  30 % 
 Linköping:  25 % 

 
Även utvecklingen vad gäller inköp av etiskt märkta livsmedel är positiv. 
Idag är nästan allt kaffe Fairtrade-märkt (95 %). Karlstad är en Fairtrade 
City sedan tio år och har som enda kommun i landet utnämnts till Årets 
Fairtrade City två gånger: år 2012 och 2017. På senare år köper kommunen 
förutom kaffe, kakao, socker och bananer även kryddor, te, chokladkakor, 
fotbollar och bomullsprodukter som är märkta med Fairtrade eller annan 
etisk märkning. Förutom inom kaffe, te och bananer är dock andelen etiskt 
märkt relativt låg.  

Huvudsakliga utmaningen för att utveckla inköpen av etiskt märkt är att öka 
kunskapen hos beställare och ha tydliga anvisningar för hur varor väljs. Ett 
projekt för att utveckla den generella beställarkompetensen inom koncernen 
startats. Projektet har även till uppgift att se över möjligheterna till att införa 
e-handelssystem med syfte att säkra avtalstrohet och skapa fler möjligheter 
till hållbar konsumtion. 

Ökningen av ekologiska, och i allmänhet mer hållbara, livsmedel de senaste 
åren beror bland annat på höjd kompentens och stort engagemang bland 
personalen i köken, mycket tack vare projektet Klimatsmart mat. Projektet 
pågår till och med december 2018. Inom projektet genomförs utbildningar, 
informationssatsningar, matsvinnsmätningar med mera. För att fortsätta 
utvecklingen diskuteras Krav-certifiering av de kök som inte redan är 
certifierade. I nuläget ser vi det svårt att nå upp till nästa steg i Krav-
certifieringen (50 % ekologiska inköp). 

Ekologiska livsmedel ligger högre i pris och därför styr ekonomin till stor 
del möjligheten till detta val. Vi kan få bättre ekonomi genom att servera 
fler vegetariska rätter men vi ser fortfarande att acceptansen för vegetariskt 
bland elever är låg. Förändringen behöver därför ske gradvis och det är 
önskvärt att jobba med receptutveckling och måltidspedagogik för att öka 
acceptansen.  

Ett problem är också att tillgången på ekologiska varor inte alltid motsvarar 
kommunens efterfrågan, särskilt när det gäller varor från producenter i 
närområdet. Detta resulterar i att produkter såsom kött och mejerivaror byts 
ut. Under 2017 har ett projekt inletts för att få fram lokalproducerade 
produkter till våra verksamheter, som vi eventuellt kan upphandla på sikt. 
Genom projektet har vi även möjlighet att knyta an lokala producenter till 
frukt- och grönsaksavtalet. 

 

                                                      
7 Uppgifter för Kalmar och Luleå saknas. 
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Indikator 3: Miljöarbete (uppfattning om kommunens insatser för att kunna 
leva miljövänligt), index 0-100  

Källa: MBU, Statistiska centralbyrån 

Nedanstående diagram visar hur Karlstadsborna uppfattar kommunens 
insatser för att kunna leva miljövänligt. Dessa uppfattningar påverkas 
antagligen av en mängd faktorer, såsom förutsättningarna för resurssnål och 
hållbar konsumtion och faktiska möjligheter att kunna leva miljöanpassat. 
Vidare har troligen kommunens och medias kommunikation av arbetet samt 
det generella förtroendet för kommunen påverkan på resultatet. 

Diagram 4. Uppfattning om kommunens insatser för att kunna leva 
miljövänligt, index 0-100 

 
Källa: SCB 2018. 

Karlstad ligger på en jämn, hög nivå i mätningarna. Skillnaderna mellan 
åren är relativt små, med en viss ökning de senaste åren. Karlstads resultat 
är det tredje bästa bland landets kommuner.  

Nämndmål hållbar konsumtion 
I maj 2018 hade åtta nämnder inom kommunen fattat beslut om totalt tolv 
nämndmål inom området hållbar konsumtion, de flesta av dem nedbrutna 
från det övergripande målet Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål 
och hållbar men några också från Karlstad ska vara en fossilfri och 
klimatsmart kommun. Tre av nämndmålen rör måltidsverksamheten i 
skolan, där man vill verka för minskat svinn och ökad andel klimatsmart 
mat. Fyra rör tydliggörande av miljöaspekten i samband med 
inköp/upphandling och ytterligare fyra handlar om hur man ska bli bättre 
internt i verksamheten på återanvändning. Det tolfte målet handlar om 
spridande av information gällande hållbar konsumtion.  

Nämnderna återrapporterar på sina mål i samband med årsredovisning. 
Relevant information från årsredovisningen avseende år 2017 har lyfts in i 
denna målanalys.  
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Utmaningar och insatsområden för att nå målet om 
hållbar konsumtion 
Som framgår av denna rapport så är konsumtionen i Karlstad långt ifrån 
resurssnål. Men de insatser som görs verkar ändå få effekt, och 
incitamenten för både miljö och ekonomisk hushållning är starka. Vidare 
finns ett stadigt ökande intresse bland medborgarna för att konsumera mer 
hållbart, vilket under de senaste åren särskilt visat sig inom second hand-
handeln och konsumtionen av ekologiska produkter. Förändringspotentialen 
kan därför anses vara stor inom detta övergripande mål.  

En statlig utredning lade under våren 2017 fram analys och förslag för 
utvecklingen av cirkulär ekonomi i Sverige. I rapporten identifierades flera 
utmaningar, vilka är gällande även för Karlstad. Bland annat premieras 
nyproducerat av prisrelationerna mellan att köpa nytt och att hyra, reparera 
eller köpa begagnat. Och att reparera och sälja/köpa begagnat är också ofta 
tidskrävande för konsumenten. Vidare visar kommunens egen dialog med 
aktörer inom andrahandsmarknaden att försäljningen är en större utmaning 
än insamling av material för återanvändning. 

Samtidigt finns också möjligheter för ökad cirkulär ekonomi. Regeringen 
har under året infört ett reparationsavdrag inom ramen för RUT samt sänkt 
moms på reparationer av utvalda varor. De finansiella incitamenten har 
hittills haft en låg effekt, men ovan nämnda utredning föreslår fler och mer 
långtgående stödsystem, vilket ger signaler om kommande förbättrade 
förutsättningar.  

En mer resurssnål konsumtion kräver en genomgripande satsning och 
övergång mot en cirkulär ekonomi. 

Utmaningar 

För att driva på arbetet i positiv riktning krävs att ett antal utmaningar 
hanteras: 

 Strukturer för samverkan. Målet är nytt inom kommunen och 
strukturer för samordning är därför relativt outvecklade. Det gäller 
såväl internt som med externa aktörer som har påverkan på 
konsumtionens resursanvändning och hållbarhet. En utmaning är att 
tydliggöra roller och hitta lämpliga samverkansformer.  

 Kommunens stödjande roll. För att uppnå en resurssnål 
konsumtion måste konsumtionen av nyproducerade materiella varor 
gjorda av jungfruliga råvaror minskas. Hur kan vi som kommun 
underlätta för utvecklingen av andrahandsmarknaden, reparatörer 
och andra verksamheter och beteenden som främjar detta? 

 Ekonomi. Ekonomin sätter gränser för hur stor andel miljö- och 
etiskt märkta livsmedel kommunen har möjlighet att köpa in. Sedan 
2015 har matsvinnet i våra skolrestauranger minskat med 25 %. Om 
vi lyckas minska matsvinnet ytterligare frigör det pengar till mer 
hållbara inköp. Gränsen börjar dock nås, vi ser att många enheter 
inte lyckas minska svinnet mer. 

 Mer närproducerat och ekologiskt. Ibland måste våra 
verksamheter välja mellan närproducerat och ekologiskt, vilket i sig 
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är en målkonflikt. Det kan lösas om fler leverantörer av 
närproducerade livsmedel8 ställer om till ekologisk produktion. 

 Projekt till förvaltningsfas? Projektet Klimatsmart mat avslutas 
under året. Hur ska arbetet med att minska matsvinn och öka 
andelen ekologiskt och etiskt märkta livsmedel inom kommunens 
verksamheter fortgå därefter? Projektet har bidragit med resurser, 
utbildning och ett systematiskt arbete i frågan, men det saknas en 
plan för fortsatt arbete.  

Insatsområden 

Kommunens rådighet inom hållbar konsumtion i stort skulle behöva utredas 
ytterligare, men några insatsområden som kan ge god effekt är: 

 Näringsliv- och föreningsutveckling – stödja företag och ideella 
initiativ som både via återvinningscentralerna och på egen hand 
bidrar till återanvändning, och även förebyggande av avfall, 
exempelvis genom delningsekonomi och reparationer. 

 Kommunikationsinsatser – Genom konsumentrådgivning och 
annan kommunikation kan kommunen guida Karlstadsborna till 
hållbara verksamheter och beteenden.                                                                                             

 Samordning av cirkulära initiativ – Enskilda företag och 
föreningar kan ofta ha svårt att samordna större projekt eller 
satsningar, medan kommunen i många fall har hög 
samordningsförmåga. 

 Skapa egna cirkulära lösningar – Internt inom kommunen har 
redan flera cirkulära lösningar skapats som bidrar till såväl miljö 
som till ekonomisk resurshushållning och en bättre verksamhet och 
service. Exempel är teknik- och fastighetsförvaltningens 
återanvändning av sandningssand och kultur och 
fritidsförvaltningens initiativ att utveckla sina bibliotekstjänster till 
att innefatta prylar. 

Några insatsområden för att öka hållbar konsumtion internt genom val av 
miljö- och etiskt märkta varor är att: 

- förtydliga vilken nivå vi ska sträva mot över flera förvaltningar 
för att öka nivåerna även inom de verksamheter som idag ligger lågt 
och sänker den totala nivån 

- införa e-handelssystem 

- fortsätta Krav-certifiering av kök 

  

                                                      
8 ”Närproducerat” har definierats som inom 25 mil 
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Övergripande mål:  

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas 
negativt av skadliga ämnen 
Beskrivning av målet i strategisk plan:  

 

 

 

 

 

 

 

För att följa upp målet om skadliga ämnen används två indikatorer: Metaller 
i avloppsslam och Ekologiskt odlad åkermark, andel av total 
jordbruksmark. Dessa två indikatorer är bra mätverktyg för respektive 
område men de täcker bara in en liten del av det övergripande målet. För att 
få en mer rättvis analys kompletterar vi med en mätning av förorenad mark.  

Skadliga ämnen omfattar väldigt många områden och påverkas från många 
olika håll, men kunskapen och verktygen för uppföljning av 
kemikaliespridning på lokal nivå är fortfarande låg.  

Indikatorer skadliga ämnen 

Indikator 4: Metaller i avloppsslam (bly, kvicksilver och kadmium), milligram 
per kilo 

Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 

De kemikalier som spolas ut i hushållens avlopp kommer från 
hygienartiklar, mediciner, städ- och tvättprodukter. Kemikalierna hamnar 
hos reningsverken, som även tar emot vatten från bland annat industrier, 
biltvättar och sjukhus. En del kemikalier bryts ned i reningsverket medan 
andra blir kvar i vattnet eller hamnar i avloppsslammet. Att mäta metaller i 
avloppsslammet är ett sätt att övervaka mängden skadliga metaller som 
används ute i samhället, då större delen av tungmetallerna i avloppsvattnet 
hamnar i slammet.  

Sedan 2008 är Karlstads kommuns största reningsverk, Sjöstadsverket, 
Revaq-certifierat. Det innebär att kommunen bedriver ett systematiskt 
arbete (informationsinsatser mm) för att minska att skadliga ämnen släpps 
ut i avloppssystemet. Syftet är att få en förbättrad kvalitet på avloppsvattnet 
och därmed också på avloppsslammet. Slamkvaliteten följs upp 
kontinuerligt och endast slam med metallhalter under specificerade 
gränsvärden får spridas som gödselmedel på åkermark (dock ej på mark för 
ekologisk odling). 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har också fått i uppdrag att utreda 
möjligheten till en förbättrad behandling av läkemedelsrester vid 
Sjöstadsverket. 

Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i 
miljön och kan tas upp av växter, djur och människor. För många ämnen är 
halterna för höga och orsakar problem för människor och miljö. Exempelvis är 
radon och asbest fortfarande ett problem i våra byggnader. För många 
kemikalier saknas fortfarande kunskap om hur de påverkar människors hälsa 
och miljön. Kemiska risker behöver förebyggas genom ökad kunskap om 
ämnens farliga egenskaper, information om användningen och regler om att 
begränsa användningen av vissa ämnen. 
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När det gäller indikatorn metaller i avloppsslam så har trenden varit positiv 
för bly och kadmium de senaste åren, men sämre för kvicksilver. 
Metallhalterna som visas i Diagram 5 och Diagram 6 nedan är 
årsmedelvärden, det vill säga medelvärde av metallhalter som analyseras 
varje månad. 

Diagram 5. Kvicksilver och kadmium i avloppsslam, milligram per kilo  

Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 2017. 

 

Diagram 6. Bly i avloppsslam, milligram per kilo 

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 2017. 

Vissa månader visar slamanalyserna på toppar av kvicksilver vilket gjort att 
årsmedelvärdet för kvicksilverhalten ökat.  

Den största källan till kvicksilver i avloppsvatten är tandamalgam från 
tandvårdskliniker. Kvicksilver i tandamalgam förbjöds visserligen 2009 
men det kommer att ta tid innan allt har fasats ut då många har lagningar av 
amalgam kvar i tänderna. Det finns krav på att tandvårdskliniker måste ha 
amalgamavskiljare men de måste skötas på rätt sätt för att fungera optimalt. 
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Under 2018/2019 kommer därför kommunen genomföra en särskild tillsyn 
ske av tandvårdskliniker.  

Kvicksilver kan också ligga kvar som sediment i ledningar. Vid byte av 
stamledningar i fastigheter och vid spolning/underhåll i ledningsnätet kan 
sediment lossna och kvicksilvret följer då med till reningsverket. 

Vid ett tillfälle, i mars 2017, kan uppmätt kvicksilverhalt kopplas till 
spolning av spillvattennätet i Ilanda industriområde. I övrigt är det svårt att 
exakt definiera orsakerna till uppmätta nivåer. Målvärdet inom Revaq-
certifieringen för kvicksilver kan utifrån dagens nivåer bli en utmaning att 
nå. 

Kadmiumhalten har minskat under de senaste åren men ligger ändå högre 
än nivåerna som uppmättes 2008 till 2010. Kadmium i avloppsvatten 
kommer huvudsakligen från bilvårdsanläggningar, tvätterier, 
konstnärsfärger och mat. 2017 var kadmium/fosfor-kvoten nära det 
slutgiltiga mål som finns uppsatt i Revaq-reglerna för år 2025.  

Halten av bly har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren men har sett 
ur ett längre perspektiv minskat, vilket är en allmän tendens sedan man 
införde blyfri bensin. I jämförelse med medelvärdet för Sveriges 
Ekokommuner, 110 stycken, ligger Karlstad på lägre nivåer för halten av 
bly och kadmium i avloppsslam. 

 

Indikator 5: Ekologiskt odlad åkermark, andel av total jordbruksmark (%)  

Källa: Sveriges ekokommuner 

Ett av motiven för ekologisk odling är att minska kemikalieanvändningen i 
jordbruket. Minskad kemikalieanvändning bidrar bland annat till att bevara 
den biologiska mångfalden av pollinatörer (bin och humlor), som är viktiga 
för att säkra framtida matproduktion. 

Andelen ekologiskt brukad åker i Karlstads kommun är 32,9 % år 2016 
(Värden för 2017 förväntas bli tillgängliga från källan den 25 maj.).  

Tabell 1. Indikator: Andel ekologisk odlad åkermark (% av åkermark 
inom Karlstads kommuns geografiska område) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ekologiskt brukad 
åkermark (%) 

28,0 31,9 30,4 31,5 32,9 .. 

Källa: Jordbruksverket 2017.  

2016 års resultat är en ökning jämfört med 2015 och är den högsta nivån 
sedan uppföljningen startade år 2009. Mellan tidigare år har andelen dock 
varierat. År 2015 förändrades EU-stödet, vilket innebär att man nu måste 
vara certifierad i något system (Krav eller något annat system för ekologisk 
odling) för att få del av stöden. Det krävdes inte tidigare och kan upplevas 
omständligt och kostsamt av en del brukare. 

Karlstads kommun och Värmland ligger väldigt bra till jämfört med andra 
län när det gäller ekologisk odling. Bland våra jämförelsekommuner har 
Gävle den högsta andelen och Karlstad kommer på andra plats. 



    
 

16 

 

Diagram 7. Andel ekologiskt odlad åkermark, jämförelse med andra 
kommuner (%) 2016 

Källa: Jordbruksverket 2017. 

 
Det kommunen gör idag för att främja ekologisk odling inom Karlstads 
kommun är att vi ger förtur i kön och ett lägre arrende till bönder som driver 
ett ekologiskt jordbruk när vi tecknar avtal om jordbruksarrenden på den 
kommunägda marken. Vi planerar även att införa en premiering för de 
jordbruksarrendatorer som brukar marken enligt EU:s regler, men som inte 
är anslutna till Krav. Därutöver upphandlar kommunen ekologiska varor 
och uppmuntrar även Karlstadsbor genom kommunikationsinsatser att välja 
ekologiska varor.  

Indikatorns utveckling beror dock till största delen på faktorer som 
kommunen inte råder över: Hur jordbruket utvecklas i Karlstads kommun 
framöver är i hög grad beroende av EU:s jordbrukspolitik, de miljöstöd från 
EU som jordbrukarna kan söka samt Länsstyrelsens arbete med stöd och 
rådgivning till lantbruket. 

 

Indikator 6 under utredning: förorenad mark 

Som tidigare nämnts så ger de två indikatorer som kopplar till det 
övergripande målet en alltför snäv bild av hur skadliga ämnen påverkar 
miljön och Karlstadsborna. Därför utreder vi ytterligare/andra möjliga 
indikatorer, och prövar i denna analys att studera förorenad mark.  

Förorenade områden är större eller mindre mark- eller vattenområden som 
innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från till exempel industrier, 
soptippar, gruvor eller oljedepåer9.   

Förorenade områden är en risk för människors hälsa och för miljön. 
Saneringar är angelägna för att undvika spridning av miljögifter. I första 

                                                      
9 De allvarligaste föroreningarna utgörs av kvicksilver, kadmium, arsenik, bly, krom och 
koppar, dioxiner, klorerade lösningsmedel, PFAS, svårnedbrytbara bekämpningsmedel, 
PAH, kreosot och BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylen). 
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hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om det 
inte finns någon ansvarig kan kommuner via länsstyrelsen få bidrag till 
sanering från Naturvårdsverket. Det genomförs också ett stort antal 
saneringsåtgärder i samband med exploatering och andra byggnationer, i 
dessa fall blir saneringen en del av anläggningskostnaden.  

Länsstyrelsen genomför sitt arbete med förorenade områden enligt MIFO-
metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Metodiken 
används som ett prioriteringsverktyg för länsstyrelsens arbete. I Karlstad 
kommun har länsstyrelsen identifierat 638 platser där miljöfarlig 
verksamhet finns eller har funnits och där förorenade områden kan 
förekomma. För närvarande är drygt 200 av dessa inventerade och 
riskklassade. Länsstyrelsen har bedömt att 13 av dessa platser tillhör 
riskklass 1 (mycket stor risk) och 55 platser tillhör riskklass 2 (stor risk).  

Miljöförvaltningen gör också inventeringar enligt MIFO-metodiken och 
teknik- och fastighetsförvaltningen har inventerat nedlagda deponier enligt 
samma metodik.  

Det förekommer dock att inventeringar genomförs utan att följa MIFO-
metodiken och därför oftast inte heller redovisas i den statistiken. Det gäller 
såväl inom kommunen som bland andra problemägare och vanligen när 
misstanke om förorening uppstår i samband med nybyggnation, rivning 
eller vid grävarbeten.  

Antalet efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden som pågår eller är 
avslutade indikerar hur många projekt som under föregående år har 
genomfört efterbehandlingsåtgärder. Antalet anmälningar om 
efterbehandlingsåtgärder ökade fram till år 2015, vilket visar på ett mer 
aktivt arbete med avlägsnade av föroreningar. Många anmälningar tyder på 
att det många som vill använda marken vilket är vanligt i en högkonjunktur. 
Den positiva effekten är att föroreningshalterna i mark och grundvatten då 
minskar. 

Tabell 2. Antal efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden som 
pågår eller är avslutade  
År 2013 2014 2015 2016 2017 
Antal 
åtgärder 

8 8 13 5 7 

Källa: Miljöförvaltningen, Karlstads kommun 

Kommunen arbetar proaktivt för att hantera frågor gällande förorenad mark 
tidigt i processerna, bland annat i samband med framtagande av nya 
detaljplaner. Ju bättre planerad verksamheten är, desto bättre blir de 
åtgärder som genomförs. Kommunen tar även fler prover i förebyggande 
syfte.  

Nämndmål skadliga ämnen 
Fyra nämnder inom kommunen har fattat beslut om nämndmål nedbrutet 
från det övergripande målet Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas 
negativt av skadliga ämnen. Två av dem rör minskande av skadliga ämnen 
inom skolverksamheten, ett rör materialval vid byggnation av kommunala 
lokaler och det fjärde handlar om att tillgängliggöra information om 
skadliga ämnen.  
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Därutöver finns flera nämndmål utifrån det övergripande målet Karlstad ska 
vara en fossilfri och klimatsmart kommun som har en koppling till skadliga 
ämnen: åtta nämndmål inom området hållbart resande och fem nämndmål 
som på en mer övergripande nivå handlar om hur man som förvaltning ska 
bli mer klimatsmart. Även nedbrutna nämndmål från det övergripande 
målet Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara 
kommunikationer är intressant att följa, ur ett perspektiv att skadliga ämnen 
ska minska. 

Nämnderna återrapporterar på sina mål i samband med årsredovisningen. 
Relevant information från årsredovisningen för år 2017 har lyfts in i denna 
målanalys.  

Utmaningar och insatsområden för att nå målet om 
skadliga ämnen 
För att driva på utvecklingen i positiv riktning krävs att ett antal utmaningar 
hanteras: 

Utmaningar 

 Organisera samverkan: Skadliga ämnen sprids från olika källor 
och till olika områden. För att minimera och fasa ut dessa ämnen i 
enighet med målet så krävs en bred, effektiv samverkan. Hur 
organiserar vi och skapar resurser för sådan samverkan? 

 Hushållens konsumtion: Långlivade ämnen som är spridda i miljön 
eller finns lagrade i varor och byggnader kan påverka människor och 
miljö under lång tid. Ökad konsumtion leder till ökad produktion av 
kemikalier och varor och då ökar spridningen av skadliga ämnen. 
Hushållen står för en stor del av utsläpp av bland annat metaller, 
kemikalier och läkemedelsrester till avloppsvattnet, men det är svårt 
att styra hushållens utsläpp. 

 Interna resurser: Exempelvis upphandling och inköp är ett viktigt 
insatsområde för att effektivt påverka målet. Genom satsningar från 
enskilda förvaltningar och bolag har kommunens kemikaliearbete 
utvecklats mycket positivt de senaste åren, men eftersom en stor del 
av dessa insatser var tillfälliga är måluppfyllelsen i framtiden mer 
osäker. 

Miljöförvaltningen har tillsammans med en koncernövergripande 
arbetsgrupp utarbetat en ny kemikaliehandlingsplan, som ska ta vid efter 
den föregående som löpt ut, utifrån uppdrag i handlingsplanen för att nå 
målen i miljö- och klimatstrategin (kemikaliehandlingsplanen är ännu ej 
beslutad). Handlingsplanen pekar ut sex insatsområden som behöver 
utvecklas för att nå det övergripande målet om skadliga ämnen:  

Insatsområden 

 Information och dialog – för att nå målet behöver kunskapsnivån 
höjas bland ansvariga anställda inom koncernen, men också bland 
externa aktörer och Karlstadsborna. Det skulle främja mer 
kemikaliesäkra konsumtionsval. 

 Koncernens kemikaliehantering – koncernen hanterar idag en stor 
mängd kemikalier. Idag använder en del verksamheter ett digitalt 
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verktyg för att inventera och därefter fasa ut eller ersätta de mest 
skadliga eller icke nödvändiga produkterna, vilket kan utvecklas till 
fler verksamheter.  

 Upphandling och inköp av varor och tjänster – att ställa 
kemikaliekrav och följa upp dem kräver specialistkompetens, och 
det måste vara enkelt och tydligt för de som gör beställningar vilka 
produkter som ska väljas. Generella miljökrav ställs i alla relevanta 
upphandlingar, men särskilda krav inom kemikalieområdet är svåra 
att hantera med dagens kommunala resurser 

 Plaster – de negativa konsekvenserna av spridningen av plast och 
mikroplaster har uppmärksammats alltmer på senare tid. 
Insatsområdet syftar till att minska användningen av fossil plast och 
öka användningen av hållbara alternativ.  

 Tillsyn – viktigt insatsområde bland annat för att minska utsläpp av 
kvicksilver. Insatsområdet berör också till exempel tillsyn av 
miljöfarliga verksamheter och verksamheter som påverkar 
människors hälsa, såsom genom försäljning av livsmedel, 
hygienprodukter och kemiska produkter. 

 Ny- och ombyggnation – Insatsområdet syftar till att minimera 
förekomsten av hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier 
i nybyggnationer och ombyggnationer på kommunens mark eller i 
nybyggda eller ombyggda kommunala fastigheter. 

De viktigaste insatserna för att komma tillrätta med hantering av förorenad 
mark är upplysning och att arbeta proaktivt. Ju fler förorenade områden som 
är identifierade och inventerade, desto bättre underlag finns det inför 
markarbeten. Ju fler förorenade områden som har identifierats, desto mer 
ökar medvetenheten om vart det finns markföroreningar. Ökad medvetenhet 
leder till att schakt i identifierade områden anmäls och resultatet för 
indikatorn förbättras.  
 



Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se


