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Målanalys - Skadliga ämnen, hållbar konsumtion 

Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras 
på officiell statistik samt på analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har 
diskuterats på målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och stämts av med berörda 
direktörer. Rapporten har presenterats för politikerna i kommunledningsutskottet 2019-06-11.   

Kontaktperson: Kersti Fallander Ågren 
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Målområdet En miljösmart kommun är ett av fyra målområden i kommunens strategiska plan. Detta 
målområde omfattar fem övergripande mål, varav två behandlas i denna rapport. Övriga tre mål 
presenteras i särskild rapport i november 2019.  

 



 

4 

Sammanfattning 
Mål: Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen 
I Aktuell Hållbarhets miljöranking fick Karlstad nyligen ett högt betyg gällande delområdet 
kemikaliearbete tack vare att vi har fastställda planer, arbetar aktivt med kemikalier i barns vardag och 
att vi startat upp arbetet för att minska mängden plast. Det görs i projektet ”Koll på plasten” som syftar 
till att minska onödig fossil plast i verksamheten. Kommunen deltar också i ett forskningsprojekt 
gällande konstgräsplaner, eftersom de står för särskilt stora utsläpp av mikroplaster i naturen.  

En ny kemikaliehandlingsplan har tagits fram i syfte att säkra fortsatt utveckling mot målet. En nyhet i 
planen är att den omfattar hela det geografiska området där målgruppen alla Karlstadsbor står i fokus. 
När allt fler konsumerar allt mer ökar produktionen av kemikalier och varor, och då ökar också 
spridningen av skadliga ämnen. Hushållen står också för en stor del av utsläppen av bland annat 
metaller, kemikalier och läkemedelsrester till avloppsvattnet. Det är en utmaning att nå Karlstadsborna 
och deras beteendemönster för att nå minskad påverkan av skadliga ämnen. 

Internt i den kommunala verksamheten krävs en bred, effektiv samverkan för att minimera och fasa ut 
skadliga ämnen, vilket kan vara komplext i en så pass bred fråga. Det kommer att krävas stort 
gemensamt engagemang för att målen ska nås. Upphandling och inköp är ett viktigt insatsområde för 
att effektivt påverka målet. Idag saknas förutsättningar för att kunna arbeta i tillräcklig omfattning med 
väl genomarbetade behov och marknadsanalyser vilket i sig påverkar koncernens förmåga att kunna 
adressera vilka krav som lämpar sig bäst för olika typer av upphandlingar.  

Ett annat viktigt område gäller hantering av förorenad mark, och där saknar kommunen resurser för att 
arbeta mer strategiskt med inventering, riskklassning och åtgärder.  

Mål: Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 
Mängden hushållsavfall per person har minskat i Karlstad de senaste åren, vilket är positivt. Det finns 
ett stadigt ökande intresse bland medborgarna för att konsumera mer hållbart, vilket under de senaste 
åren särskilt visat sig inom secondhand-handeln i Karlstad och nationella siffror om exempelvis 
konsumtionen av ekologiska produkter. En analys uppvisar dock två motstående trender: hushållen 
konsumerar mer nytt samtidigt som de också återanvänder och delar mer. 

I Aktuell Hållbarhets miljöranking blev Karlstad nyligen rankad som 4:e bästa miljökommun i 
Sverige, delvis tack vare de insatser som görs kopplat till hållbar konsumtion. Aktuella exempel är 
”Karlstad delar”, övertagande av Fritidsbanken i kommunal regi, ”Hållbara lån” där biblioteken nu 
lånar ut annat än böcker samt utökad satsning på fastighetsnära insamling. En ny reviderad avfallsplan 
är nyligen antagen med definierade åtgärdsområden. Skolmåltidsverksamheten har fått stor 
uppmärksamhet nationellt med flera utmärkelser för sina åtgärder för ökad hållbarhet, och Sundsta-
Älvkullegymnasiet är nu också Sveriges första certifierade LIFE School.   

Karlstadsbornas betyg på kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt har trots detta sjunkit i 
den senaste mätningen efter en rad år med uppåtgående trend, och det är svårt att veta säkert vad det 
beror på. Bristen på återvinningsstationer och stora byggprojekt som hindrar framkomligheten i 
centrala Karlstad är möjliga orsaker.  

Omställningen mot hållbar konsumtion innebär både utmaningar och möjligheter för det lokala 
näringslivet och här kan kommunen inta en värdefull roll som underlättare genom att samordna och ge 
stöd. Denna roll är dock inte utvecklad och behöver definieras och kvalitetssäkras.  

Ur ett internt perspektiv är målet inte längre ett helt nytt arbetsområde, vilket märks genom att roller 
och samverkan har börjat utvecklas. En utmaning är dock att målet ställer krav på en än mer utvecklad 
samverkanskultur (”Karlstad 2.0”). Internt bör också kommunen verka för att utveckla mer cirkulära 
materialflöden. Här finns stor potential i att öka återbruk främst av inventarier och byggmaterial. 

Vad gäller inköp av ekologiska och etiskt märkta livsmedel till kommunens verksamheter har detta 
tidigare delvis kunnat finansieras med ett minskat matsvinn. Gränsen börjar dock nås, många enheter 
klarar inte att minska svinnet mer än de redan gjort. Projektet ”Klimatsmart mat” har också avslutats 
och insatser kring hållbar mat ska nu hanteras inom befintlig verksamhet vilket kan bli en utmaning.  
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Översikt indikatorer 
 

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Bly i avloppsslam, milligram per kilo 16,0 14,3 13,6 13,2 17,0 

Kvicksilver i avloppsslam, milligram per kilo 0,62 0,67 0,73 0,76 0,61 

Kadmium i avloppsslam, milligram per kilo 0,72 0,67 0,54 0,57 0,61 

Ekologisk odlad åkermark,  

andel av total jordbruksmark i kommunen 
30,7 31,9 33,5 38,5 .. 

 

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Hushållsavfall, kilo per person och år 508 520 509 499 483 

Miljöarbete, index 0–100  
(uppfattning om kommunens insatser för att 
kunna leva miljövänligt)  

63 65 67 67 63 

Miljö- och etiskt märkta livsmedel i  
kommunens verksamheter, andel av inköp 

.. .. 29,5 32,6 31,3 
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Mål: Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas 
negativt av skadliga ämnen 
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. 

Relaterande mål i Agenda 20301 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Indikatorernas utveckling  

Indikator 1: Metaller i avloppsslam 

Att mäta halten av metaller i avloppsslammet är ett sätt att övervaka mängden skadliga metaller som 
används ute i samhället, eftersom större delen av tungmetallerna i avloppsvattnet hamnar i slammet.  

Sedan 2008 är kommunens största reningsverk, Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. Detta innebär att 
kommunen bedriver ett systematiskt uppströmsarbete för 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. Slamprover 
från reningsverket analyseras månadsvis. Indikatorn avser årsmedelhalt för respektive metall.  

Diagram 1. Bly i avloppsslam 2012–2018  

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 

Bly i avloppsvatten kommer huvudsakligen från bilvårdsanläggningar, trafikdagvatten och 
golvskurvatten. I Karlstad har halten bly i slammet 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. 
Årsmedelvärdet för blyhalten i slam år 2018 blev dock högre än föregående år på grund av ett högt 
analysresultat för bly i månadsprovet för december. Möjlig orsak till den höga halten bly i 
avloppsslammet under december månad har undersökts men ej kunnat fastställas. Blytoppen 
sammanfaller dock med tidpunkten då ny anläggning för slambehandling togs i drift. Blyhalten i 
slammet har nu sjunkit till en normal nivå, och understiger Revaqs gränsvärde (25 milligram per kilo). 
I jämförelse med andra ekokommuner (gröna nyckeltal2) ligger Karlstad 2018 på nivå med 
genomsnittet, men tidigare år har Karlstad legat under detta.  

                                                      
1 2015 antog FN resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål. Till dessa hör 
ett antal delmål och indikatorer. Fram till år 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de 
globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling. 
2 Karlstads kommun är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Genom 12 gröna nyckeltal följer de 110 
medlemskommunerna upp sitt miljöarbete.  
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Diagram 2. Kvicksilver i avloppsslam 2012–2018  

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 

Den största källan till kvicksilver i avloppsvatten är tandamalgam från tandvårdskliniker. Det finns 
krav på att tandvårdskliniker måste ha amalgamavskiljare men det är också viktigt att de sköts på rätt 
sätt för att fungera optimalt. Under 2019 utför kommunen därför riktad tillsyn av tandvårdskliniker. 
Kvicksilver i tandamalgam förbjöds 2009 men det kommer att ta tid innan allt har fasats ut. 
Kvicksilver kan även ligga kvar som sediment i ledningar i fastigheter och i avloppsledningsnätet. Vid 
byte av stamledningar i fastigheter och vid underhåll i ledningsnätet kan kvicksilver spolas med 
avloppsvattnet och följa med in till reningsverket.  

Halten kvicksilver i slammet har haft en ökande trend de senaste åren på grund av toppar av 
kvicksilver vissa månader. Under 2018 har dock kvicksilverhalten i slammet minskat. I jämförelse 
med andra kommuner (gröna nyckeltal) var kvicksilverhalten i slammet från Karlstad högre än 
genomsnittet i ekokommunerna (0,42 milligram per kilo) år 2017. Det ligger ändå under Revaqs 
gränsvärde för kvicksilver i rötslam som är 1,5 milligram per kilo.  

Diagram 3. Kadmium i avloppsslam 2012–2018  

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 

Kadmium i avloppsvatten kommer huvudsakligen från bilvårdsanläggningar, trafikdagvatten, 
tvätterier, konstnärsfärger och mat. Halten kadmium i slammet har under de två senaste åren ökat 
något efter en period med minskande trend. År 2018 var kadmium/fosfor-kvoten nära det slutgiltiga 
mål som finns uppsatt i Revaq-reglerna för år 2025. I jämförelse med andra ekokommuner (gröna 
nyckeltal) så är kadmiumhalten i Karlstad lägre en genomsnittet i ekokommunerna (0,86 milligram per 
kilo) år 2017. Revacs gränsvärde för kadmium i rötslam är 0,75 milligram per kilo.  

Indikator 2: Ekologiskt odlad åkermark 
Detta mått visar hur stor andel av åkermarken inom kommunen som geografiskt område som är 
ekologiskt odlad. I det ekologiska lantbruket eftersträvas en livsmedelsproduktion som värnar om djur 
och miljö. Vid ekologisk odling ersätts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med andra 
åtgärder, till exempel varierad växtföljd och gödsel från ekologiskt hållna djur. 
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Diagram 4. Ekologiskt odlad åkermark 2012–2017 

 
Källa: Jordbruksverket. 2018 års resultat har ännu ej levererats från källan. 

Andelen ekologiskt brukad åker i Karlstads kommun ökade stort år 2017 då den senaste mätningen 
publicerades. Över lång sikt så har utvecklingen gått stadigt framåt sedan 2009. Att ökningen är så stor 
just 2017 kan bero på att EU:s miljöstöd förändrades år 2015, med krav på att vara certifierad i något 
system såsom KRAV för att få del av stöden. 2017 hade troligen fler hunnit ansluta sig till något 
sådant system och därmed åter fått del av stöden. Efterfrågan på ekologiska varor ökar också över tid 
vilket driver på utvecklingen.  

Karlstads kommun och Värmland ligger väldigt bra till jämfört med andra län när det gäller ekologisk 
odling. En anledning till det är troligen att det varit ganska lätt att ställa om till ekologisk odling i 
Värmland, eftersom skillnaden mellan det icke ekologiskt och ekologiskt brukande inte är så stor här. 
Bland våra jämförelsekommuner har Gävle den högsta andelen och Karlstad kommer på andra plats.  

Tabell 1. Andel ekologisk odlad åkermark 2017  

Kommun Procent 

Gävle  42 

Karlstad 38 

Linköping  23 

Luleå  17 

Jönköping  14 

Växjö  13 

Örebro  13 

Sundsvall  9 

Kalmar 6 

hela Sverige 15 

Källa: Sveriges ekokommuner, gröna nyckeltal 

Bland samtliga ekokommuner (gröna nyckeltal) är det endast Munkfors och Gävle som ligger högre än 
Karlstad. Det nationella målet, enligt Sveriges livsmedelsstrategi, är att 30 procent av den svenska 
jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 vilket redan med god 
marginal är uppfyllt inom Karlstads kommun. 
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Analys och åtgärder 
Skadliga ämnen finns i varor, byggnader och som kemiska produkter. De omfattar en mängd olika 
områden och påverkas från många olika håll. De är ofta långlivade och sprids till olika områden i 
miljön. Det krävs en bred, effektiv samverkan för att minimera och fasa ut dessa ämnen.  

Kommunens kemikaliearbete får högt betyg 
I Aktuell Hållbarhets miljöranking blev Karlstad rankad som 4:e bästa miljökommun i Sverige år 
2019. Rankingen baserades på 25 frågor som besvarades i en enkät samt inhämtning av mått från ett 
antal olika offentliga nyckeltal. I enkäten fanns ett delområde gällande hur kommunen arbetar med 
skadliga ämnen. Karlstad fick ett högt betyg för kommunens kemikaliearbete tack vare att vi har 
fastställda planer, arbetar aktivt med kemikalier i barns vardag och att vi startat upp arbetet för att 
minska förbrukning och inköp av plast samt främjande av återvinning. Kommunen fick dock ett något 
lägre betyg gällande rutiner för kemikaliekrav i upphandling och uppföljning av dessa upphandlingar.  

Under slutet av 2018 fastställdes en ny kemikaliehandlingsplan för Karlstads kommun. Den innehåller 
sju identifierade åtgärdsområden för koncernens kemikaliearbete som bryts ner i delåtgärder med 
ansvarsförhållanden och tidsplan. Den tidigare kemikalieplanen begränsades till områden som 
kommunen har direkt rådighet över. I den nya planen ingår också det geografiska området med 
målgruppen alla Karlstadsbor i fokus. Det är en utmaning att nå Karlstadsborna och deras 
beteendemönster för att nå minskad användning av skadliga ämnen. Det ska göras genom 
informationsinsatser och samarbete med lokala och regionala aktörer. Samordning av resurserna för 
koncernens kemikaliearbete är en förutsättning för genomförandet av handlingsplanen. Under våren 
2019 tillsattes en kemikaliesamordnare på miljöförvaltningen och ett kemikalienätverk med 
representation från koncernens samtliga verksamheter har bildats. Syftet med gruppen är att höja 
koncernens interna kunskapsnivå och löpande följa genomförandet av kemikaliehandlingsplanen. 

Utsläpp i avlopp och dagvatten 
De kemikalier som spolas ut i avloppen kommer från hygienartiklar, mediciner, städ- och 
tvättprodukter. Dessa skadliga ämnen kommer såväl från privata hushåll som från industrier, biltvättar 
och sjukhus, och hamnar i kommunens reningsverk. Kommunen informerar därför löpande om vikten 
av att inte spola ner fel saker. Några exempel är Biltvättarhelg, Världstoalettdagen (2018 med temat 
plast i avloppsvattnet) och sommaröppet med utställning på Kronoparkens vattentorn. En uppdaterad 
version av Näckrosen3 har också antagits med skärpta gränsvärden för vissa metaller i avloppsvattnet. 

Läkemedelsrester renas inte från avloppsvattnet idag och det finns en utmaning att minimera risken 
med att läkemedelsrester okontrollerat kommer i omlopp. Kommunen har därför ansökt om bidrag 
från Naturvårdsverket avseende en förstudie kring läkemedelsrester i avloppsvattnet. Förstudien ska 
bland annat svara på om det finns ett verkligt behov av sådan avancerad rening i Karlstad och vilken 
teknik som kan vara lämplig.  

Under 2018 gjordes en extra riktad tillsyn gällande växtskyddsmedelsanvändning på golfbanor. Av tre 
undersökta golfbanor var det en som använder kemiska växtskyddsmedel. Golfbanorna arbetar mycket 
med integrerat växtskydd vilket innebär att ett förebyggande arbete görs för att undvika kemiska 
medel i så stor utsträckning som möjligt. Utsläpp från jordbruk kan också vara ett problem, då 
kemikalier ofta används i verksamheten. Att andelen ekologiskt brukad åkermark är hög och ökar 
inom kommunen är därför positivt. Kommunen främjar ekologisk odling genom att ge förtur i kön och 
ett lägre arrende till bönder som driver ett ekologiskt jordbruk 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. Det kan ge viss effekt, men hur jordbruket utvecklas i 
Karlstads kommun framöver påverkas till största delen av EU:s jordbrukspolitik och av Länsstyrelsen. 

Utsläpp från kommunens verksamheter 
Internt pågår ett ständigt arbete för att minska att skadliga ämnen släpps ut i avloppet, vilket också 
styrs av lagkrav. Inventering av kemikalier, kontroll av tungmetaller i städmaskinernas 
smutsvattentankar och hård styrning av inköp av kemiska produkter är några exempel. Inom 

                                                      
3 Näckrosen innehåller riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 
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skolverksamheten har det drivits ett aktivt arbete för att få bort hälso- och miljöfarliga produkter. 
Förskolan har tittat extra på rutiner för att handla upp rätt produkter, utbildat personalen och upprättat 
handlingsplaner. Inför flytten till nya Sundsta-Älvkullegymnasiet rensar skolan ut antalet kemikalier 
som inte längre används, och inom gymnasieskolan pågår ett kontinuerligt arbete med att byta ut 
CMR-ämnen4 samt att byta ut eller minska mängden miljöfarliga kemikalier. Som stöd för sitt 
riskminskningsarbete använder ett par förvaltningar/bolag kemikalieinspektionens PRIO-lista5, och 
målsättningen är att minska sådana listade PRIO-ämnen.  

Användning av fossil plast  
Sedan hösten 2018 driver kommunen projektet Koll på plasten. Tillsammans med Region Värmland 
har kommunen beviljats stöd från Klimatklivet6 för att minska onödig användning av fossil plast inom 
den offentliga konsumtionen, samt att ersätta skadlig plast med mer hållbara alternativ. Projektet 
fokuserar på engångsartiklar av fossil plast såsom sopsäckar, handskar, förkläden och skoskydd. Inom 
projektet genomgår medarbetare en plastutbildning och kartlägger verksamhetens plastanvändning. 
Kommunen har också ställt skärpta miljö och hållbarhetskrav i flera upphandlingar gällande sådant 
som profilprodukter, förbrukningsartiklar och sjukvårdsmaterial. I dessa upphandlingar har vi även ett 
avtalsvillkor om att kommunen tillsammans med leverantören ska arbeta för att förbättra upphandlat 
sortiment till bättre produkter ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Halten mikroplaster som hamnar i sjöar eller avloppsreningsverkens slam ökar och ses som ett 
potentiellt framtida miljöhot. Plasten orsakar problem för vattenlevande organismer och påverkar vårt 
dricksvatten. Ett forskningsprojekt visar att näst efter bildäck som slits i trafiken så är konstgräsplaner 
den största källan till utsläpp. Uppskattningsvis läcker 500 kilo mikroplaster per konstgräsplan och år 
ut i naturen, vilket för Karlstads kommun innebär fem ton per år. Karlstads kommun deltar därför i ett 
forskningsprojekt för att hitta alternativa lösningar till fossilt granulat på konstgräsplaner. En 
handlingsplan för att åtgärda samtliga konstgräsplaner inom kommunen är föreslagen. Den största 
åtgärden görs vid Västerstrands fotbollsplan som kommer att bli Skandinaviens första konstgräsplan 
med nedbrytbar matta. Den genomförda renoveringen av Ilanda IP, där flertalet åtgärder genomförts 
för att fånga upp granulatet, kommer att användas som referensplan inför övriga kommande 
renoveringar. Arbete pågår även för att ta fram underlag för att ställa rätt miljökrav vid upphandling av 
konstgräs.  

Materialval vid byggnation 
Kommunens fastigheter och miljöer ska leva länge och vara hållbara för alla som vistas i dem. Bygg- 
och fastighetssektorn är en stor klimatpåverkare, även vad gäller användande och utsläpp av skadliga 
ämnen. Vid nyproduktion och ombyggnation arbetar därför kommunens fastighetsverksamhet med 
materialval enligt miljöbyggnad silver som ett minimikrav vid nybyggnation och brons som 
minimikrav vid ombyggnationer. Dessa miljöklassningar/miljöcertifieringar är breda i sin omfattning 
och innehåller krav i allt från ljusinsläpp och energiförbrukning till materialval. För miljöbyggnad 
brons innebär det på kemikalieområdet att kemiska produkter som finns i Kandidatförteckningen7 inte 
ska förekomma. För silver innebär det dessutom att utfasningsämnen8 inte ska förekomma. Man kan 
göra avkall på vissa punkter och sedan göra lite bättre än kraven på andra punkter och ändå leva upp 
till certifieringen. Vid val av el-material och isolering görs ofta sådana avkall eftersom miljövänliga 
alternativ utan utfasningsämnen är svåra att hitta vilket är en utmaning att finna lösning på. 

En framtida ambitionsökning skulle kunna vara att ställa krav på nybyggnationer att leva upp till 
kraven enligt miljöbyggnad guld inom kemikalieområdet. Hänsyn måste då tas till 
riskminskningsämnen som är vidare än utfasningsämnena, samt att emissioner till inomhusluften inte 
får överstiga vissa fastställda värden. En annan insats för ökad måluppfyllelse skulle vara att göra 
kontroller och uppföljning i högre utsträckning, såväl internt som hos externa leverantörer, att 
byggvarubedömningen enligt minimikraven för miljöbyggnad brons följs. 

                                                      
4 CMR = cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionsstörande ämnen. 
5 PRIO är en webbaserad guide som ger stöd i att ta fram beslutsunderlag för prioriteringar. PRIO innehåller ett antal miljö- 
och hälsokriterier för ämnen som bör prioriteras i riskminskningsarbetet, samt en databas med exempel på sådana ämnen.  
6 Klimatklivet är Naturvårdsverket investeringsstöd till åtgärder som har en ”hög klimatnytta per investerad krona”. 
7 Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som har allvarlig negativ påverkan på människa och miljö. 
8 Utfasningsämnen är ämnen som har specifika egenskaper såsom att de är hormonstörande eller cancerframkallande. 
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Kommunens bostadsbolag KBAB har Svanenmärkt de hus som byggdes under 2018. För att bli 
certifierad av Svanen måste man uppfylla höga miljö- och kvalitetskrav. Krav ställs på 
energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är 
relevanta för människors hälsa och för miljön. Byggavfallet ska också tas hand om på ett sätt som inte 
belastar miljön mer än nödvändigt.  

Både kommunens fastighetsverksamhet och KBAB använder databasen byggvarubedömningen som 
ett verktyg för att välja miljövänliga bygg- och anläggningsprodukter. Byggvarubedömningen visar 
hur respektive produkt klarar respektive miljöbyggnadskrav. En livcykelsanalys har gjorts på samtliga 
produkter ur ett hållbarhetsperspektiv, från produktion till avfallshantering.  

Föroreningar i mark- och vattenområden 
Förorenade områden är mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från 
till exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedepåer. Saneringar är angelägna för att undvika 
spridning av miljögifter9. I första 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 och prioriterar sitt arbete med förorenade områden enligt MIFO10. Inom 
Karlstads 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). Vilken riskklass ett objekt tilldelas utgår från en samlad 
bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt områdets 
känslighet och skyddsvärde. Uppgifterna om riskklassning används som underlag i samband med 
tillsyn och vid planarbeten. 

Kommunen gör också inventeringar enligt MIFO-metodiken och samtliga kända deponier för 
hushållsavfall samt industrideponier inventerats och riskklassats. Detta redovisas i rapporterna 
Inventering och riskklassning av nedlagda deponier (2015) och Inventering och riskklassning av 
nedlagda industrideponier i Karlstads kommun (2016). Kommunen har även inlett ett arbete med att 
undersöka riskklassade deponier på kommunens mark. Hittills har deponin i Risåsen undersökts och 
projektering genomförts, och sluttäckningen kommer att påbörjas hösten 2019. 

Antalet efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden som pågår eller är avslutade indikerar hur 
många projekt som under föregående år har genomfört efterbehandlingsåtgärder.  

Diagram 5. Antal efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden som pågår eller är avslutade 

 
Källa: Miljöförvaltningen, Karlstads kommun 

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 är många som vill 
använda marken vilket är vanligt i en högkonjunktur. Den positiva effekten är att föroreningshalterna i 
mark och grundvatten då minskar. 

                                                      
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). 
10  MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden. 
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Utmaningar relaterade till skadliga ämnen 

1. Komplex samverkan i en bred fråga 
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. En personell resurs har tillsatts för 
samordning av kemikaliehandlingsplanen och ett nätverk med representanter från verksamheterna har 
utsetts för samverkan kring koncernens kemikalieanvändning. Formerna för samverkan är under 
utveckling, vilket kräver engagemang från verksamheterna som berörs av kemikaliehandlingsplanen 
för att uppnå dess mål.  

2. Svårt att styra hushållens utsläpp 
Ökad konsumtion leder till ökad produktion av kemikalier och varor och då ökar spridningen av 
skadliga ämnen. En ökande andel av konsumtionen sker genom e-handel direkt från utomeuropeiska 
länder, med produkter som kan innehålla ämnen och nivåer av ämnen som inte följer EU:s 
lagstiftning. Hushållen står för en stor del av utsläppen av bland annat metaller, kemikalier och 
läkemedelsrester till avloppsvattnet, men det är svårt att styra hushållens utsläpp. 

3. Bristande kemikaliekrav i upphandlingar 
Upphandling och inköp är ett viktigt insatsområde för att effektivt påverka målet. Det är också ett 
område där vi är något svagare enligt Aktuell hållbarhets miljöranking. I kommunens pågående 
upphandlingsutredning utpekas också miljökrav i upphandling som ett av de områden där kommunen i 
dagsläget inte har tillräckliga resurser för att nå målen i strategisk plan.  

4. Förorenad mark har inte riskklassats och åtgärdats 
638 områden inom kommunen har identifierats som förorenade, men endast 200 av dem är i dagsläget 
inventerade och riskklassade. Ännu färre är åtgärdade. Antalet objekt är mycket stort och många av 
dem tar dessutom lång tid att utreda. I nuläget är kommunens insatser händelsestyrda och tillsyn av 
förorenade områden sker främst i samband med exploatering av exempelvis nya områden. Det saknas 
planer för att arbeta strategiskt med inventering, riskklassning och åtgärder inom förorenade områden.  

5. Anläggning för behandling av oljeavskiljarslam saknas 
År 2018 lades Karlstads anläggning för behandling av oljeavskiljarslam ner vilket gör att det nu inte 
finns någon anläggning för detta i Värmland. Därmed tvingas Karlstads kommun, i likhet med övriga 
aktörer i Värmland, att transportera slammet som vi tar reda på i egen regi till anläggningar utanför 
länet. Detta innebär ökade kostnader för verksamheter med oljeavskiljare. Det finns med anledning av 
detta en risk att oljeavskiljare töms mera sällan, vilket kommer att få konsekvenser i form av ökade 
utsläpp till de kommunala avloppsledningarna. Sådana utsläpp äventyrar vattenreningen och även 
kvaliteten på kommunens Revaq-certifierade slam.  
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Mål: Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål 
och hållbar 
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. 

Relaterande mål i Agenda 2030 

 7. Hållbar energi för alla 
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 11. Hållbara städer och samhällen 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Hushållsavfall 
Att mäta och jämföra den mängd hushållsavfall11 som Karlstadsborna slänger i genomsnitt per år är ett 
sätt att följa utvecklingen mot måluppfyllelse.  

Diagram 6: Hushållsavfall, kilo per person och år 

 
Källa: Avfall Sverige (obs bruten skala) 

Den totala mängden hushållsavfall i Karlstads kommun har minskat stadigt varje år sedan 2015, och 
det trots rådande högkonjunktur som vanligen innebär ökade avfallsmängder. Det senaste året har 
avfallsmängden minskat med 16 kilo per person, från 499 kilo till 483 kilo per år. Det som särskilt har 
bidragit till denna minskning är att mängden tidningar och papper som lämnats till återvinning har 
minskat med 8,7 kilo per person. Även mängden avfall som lämnats till deponi har minskat något, 
liksom mängden matavfall som går till rötning.  

Samtidigt har mängden pappers- och plastförpackningar som lämnats till återvinning istället ökat 
något, med 1,2 kg respektive 0,6 kg per person, och så även mängden material som lämnas till 
återbruk på kommunens återvinningscentraler. 

Avfallsmängderna i Sveriges kommuner varierar stort, från 310 kilo till 738 kilo per person och år. 
Bland våra jämförelsekommuner ligger Karlstad resultatmässigt på ett medianvärde. Det bör nämnas 
att siffrorna har korrigerats av datakällan utifrån antal besökare i kommunen för att öka indikatorns 
jämförbarhet kommuner emellan. 

                                                      
11 Definition av hushållsavfall. I måttet ingår inte material som inkommit till återvinningscentraler men som gått tillbaka till 
återbruksverksamheter såsom Solareturen och Myrorna. Vidare så ingår avfall från konsumtion, men inte från produktion. 
Företagens verksamhetsavfall är därmed inte inkluderat. 
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Indikator 2: Nöjdhet miljöarbete 
Detta mått visar Karlstadsbornas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska 
kunna leva miljövänligt, vilket mäts i en årlig undersökning. Det är därför också en viktig indikator för 
att mäta måluppfyllelse.  

Diagram 7: Nöjdhet miljöarbete, index 0–100 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning (obs bruten skala, siffran avser Karlstad total) 

Karlstad har över tid legat på en jämn, hög nivå i mätningarna. Skillnaderna mellan åren är relativt 
små, men med en liten ökning från år 2015 och två år framåt. 2016 års resultat var det tredje bästa 
bland de cirka 110 kommuner som deltog i undersökningen. 2018 innebär dock ett negativt trendbrott i 
utvecklingen, även om Karlstad fortsatt ligger klart över rikssnittet. Fyra av våra jämförelsekommuner 
har deltagit i undersökningen och de ligger alla resultatmässigt markant högre än rikssnittet.  

Tabell 2. Nöjdhet miljöarbete 2018, deltagande jämförelsekommuner 

Kommun Index 

Kalmar 65 

Växjö 65 

Karlstad 63 

Örebro 62 

Luleå 60 

Snitt Sverige 56 

Källa: SCB:s medborgarundersökning  

Karlstads nivå inom denna indikator ligger också i linje med Aktuell hållbarhets ranking över 
miljöbästa kommuner, där Karlstad nyligen erhöll en fjärdeplats. 

Indikator 3: Andel miljö- och etiskt märkta livsmedel  
Detta mått visar hur stor andel miljö- och etiskt märkta livsmedel vi köper in av det totala inköpet av 
livsmedel i Karlstads kommuns verksamheter. Detta är ett viktigt mått eftersom just livsmedel har en 
stor klimatpåverkan. 

Diagram 8: Miljö- och etiskt märkta livsmedel, andel av totalt inköp (procent) 

 
Källa: Hantera Livs (obs bruten skala) 
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2018 års resultat är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år, vilket innebär att 
indikatorn inte utvecklats i önskvärd riktning. Tidigare har kommunen haft ett mål om att uppnå 50 
procent ekologiskt år 2020, vilket årets resultat om 31,2 procent ligger långt ifrån.  

De flesta etiskt märkta livsmedel är även ekologiska, men det kan ändå noteras att inköpen av etiskt 
märkta livsmedel som ej samtidigt är ekologiska ökade något under 2018.   
Det är inte möjligt att jämföra kommunens indikator som kombinerar ekologiska och etiskt märkta 
livsmedel med andra kommuner, däremot går det att jämföra enbart inköp av ekologiska livsmedel. 
Den genomsnittliga siffran i Sverige för offentlig sektor är 38 procent och där ligger Karlstad, med 31 
procent, lägre. Variationen mellan våra jämförelsekommuner är relativt stor.  

Tabell 3. Andel ekologiska inköp, jämförelsekommuner 

Kommun Andel 

Örebro 64 

Växjö 42 

Linköping 32 

Karlstad 31 

Jönköping 23 

Snitt Sverige 38 

Källa: Ekomatcentrum, Ekologiskt i offentlig sektor 2019 

Analys och åtgärder 
Målet Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar fokuserar på material, resurser och 
hållbarhet i stort, och särskilt på konsumtionen av mat, kläder och övrig konsumtion såsom elektronik 
och inredning. Konsumtionens hållbarhet kan på ett 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.  

Genomsnittssvensken konsumerar motsvarande 4,2 planeter (WWF 2017) och det är sannolikt att 
Karlstadsbornas nivå är liknande. Svenskarnas ekologiska fotavtryck är det 13:e största i hela världen. 
Konsumtionen i Karlstad har en allvarlig påverkan på miljön. Tillsammans med andra 
överkonsumerande städer och länder bidrar vi till utarmning av naturresurser, utsläpp av växthusgaser 
och minskad biologisk mångfald. Framtida effekter kan vara försvårade möjligheter för produktion av 
mat och andra varor, översvämningar, värmeböljor och därmed genomgripande sociala och 
ekonomiska utmaningar, i Karlstad precis som på många andra platser jorden över. 

Statistik visar att globalt cirkuleras endast 9 procent av allt material och nationella undersökningar 
fastslår att så kallad cirkulär konsumtion än så länge är en marginell företeelse. År 2017 spenderade 
varje svensk i genomsnitt ungefär 60 kronor på att reparera datorer, möbler, skor och 
hushållsapparater, och reparationer definieras som en nedåtgående trend. Nationella resultat för 
secondhand-handeln visar på en stark tillväxt mellan 2013 - 2016, men därefter en tydlig minskning år 
2017 (Konsumtionsrapporten 2018). 

Resursanvändningen mäts i avfallsmängd 
Mängden hushållsavfall har minskat i Karlstad de senaste åren och i den nationella kontext som 
beskrivs ovan är denna minskning särskilt positiv. Sett över en längre tidsperiod har avfallsmängderna 
följt den ekonomiska tillväxten; god ekonomi ger högre konsumtion och mer avfall, medan 
secondhand-handeln ökar när ekonomin är svagare (Konsumtionsrapporten 2018). Avfallsmängderna i 
Karlstad låg exempelvis relativt lågt 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, och att 2018 års resultat ligger ytterligare lägre trots att vi nu har en stark ekonomisk 
konjunktur. Jämfört med det nationella snittet ligger Karlstad dock högre och i relation till 
kommunerna med minst avfall betydligt högre.  
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Som tidigare noterats så varierar mängden avfall per invånare stort mellan Sveriges kommuner. En 
enkel men möjlig förklaring till detta 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. Vid Våxnäs återvinningscentral (ÅVC) pågår ett test av 
passersystem som när det införs fullt ut förväntas skapa en mer rättvisande bild av avfallsmängderna 
kopplade till hushåll inom kommunen.  

Att avfallsmängderna i Karlstad har minskat de senaste tre åren kan antagligen förklaras av en generell 
trend mot immateriell digital konsumtion, framförallt gällande tidningar. En djupare analys visar också 
att Karlstad tagit ett steg mot en mer cirkulär ekonomi och mot delningsekonomi. Karlstadsborna 
cirkulerar resurser och produkter alltmer innan de lämnas till återvinning eller deponi, bland annat 
genom att på olika sätt dela produkter med varandra och handla secondhand. Såväl Myrorna som Röda 
Korset rapporterar en tydlig ökad försäljning.  

Matavfall och matsvinn 

En tredjedel av all mat som produceras slängs idag innan det når konsumenten. Av hushållens fasta 
matavfall klassas cirka 30 procent (24 kilo/person/år) som matsvinn. Matavfall hälls även ut i avloppet 
(26 kilo/person/år), vilket innebär att hälften av allt matavfall som hushållen slänger är matsvinn. 

Insamlad mängd matavfall i Karlstads kommun har långsamt men säkert ökat sedan starten 2008. 
Fram till 2013 hade vi en mängd som ökade för varje år. 2013 planade kurvan ut och vi har de senaste 
åren legat runt 5 000 ton per år med en toppnotering 2017 på 5 170 ton insamlat matavfall. 2018 sjönk 
dock tonnaget med drygt 3 procent jämfört med toppåret 2017. Orsaken till denna minskning kan vara 
att matsvinn varit i fokus i samhällsdebatter och media under de senaste åren vilket kan ha ökat 
medvetenheten. Karlstads skolor har i projektet Klimatsmart mat minskat mängden matsvinn med 
45 procent sedan starten 2015.  

En annan orsak till det minskade matavfallet kan vara att Karlstadsborna blivit sämre på att sortera ut 
matavfallet. I den plockanalys som gjordes hösten 2018 fann man att andelen matavfall i restavfallet 
från flerfamiljshus fördubblats på fyra år, från 16 procent år 2014 till 33 procent 2018. Det är värt att 
notera att denna ökning skett trots möjligheten att sortera matavfallet fastighetsnära i hela kommunen. 
När det gäller villahushåll var sorteringsgraden av matavfall i stort sett oförändrad mellan åren. 

Återvinning 

Den totala mängden insamlade förpackningar och tidningar vid kommunens återvinningsstationer och 
fastighetsnära insamling har minskat med 7,4 kilo per person under 2018. Till största delen beror detta 
på att tidningar och papper minskat med 8,7 kilo per person. Även mängden metall och glas har 
minskat något, medan mängden insamlade pappers- och plastförpackningar istället har ökat.  

Tabell 4: Insamlade avfallsmängder år 2017 och 2018 

Avfall till ÅVS och FNI*, kilo per invånare 2017 2018 

Totalt  79,4 72,0 

   varav tidningar 32,8 24,1 

   varav glasförpackningar 21,3 21,0 

   varav pappersförpackningar inkl. wellpapp på ÅVS 17,3 18,5 

   varav plastförpackningar 6,3 6,9 

   varav metallförpackningar 1,7 1,5 

Källa: Karlstads Energi AB, från rapport ”sammanställning av avfallsmängder år 2007 - 2018” 

* ÅVS = Återvinningsstation, FNI = Fastighetsnära insamling 

Minskningen av insamlade mängder tidningar beror med största sannolikhet på att fler personer läser 
dagstidningar i digital form idag. Att mängden insamlade metallförpackningar (som till exempel 
konservburkar) minskat kan bero på en övergång till pappersförpackningar i stället.  

En plockanalys som genomfördes under hösten 2018 visar dock att stora mängder (drygt 34 procent) 
förpackningar och tidningar hamnar i restavfallet (brännbart). Orsaken till detta är svår att veta men 
troligen upplever många karlstadsbor att det är krångligt att sortera ut förpackningar och tidningar. Det 
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saknas återvinningsstationer i stora delar av kommunen och flera har försvunnit, ofta i samband med 
ändring av detaljplan eller ändrad markanvändning. Kommunens nya reviderade avfallsplan har än 
större fokus på återanvändning och förebyggande av avfall än tidigare plan med ambitionen att 
återvinningsgraden i avfallet ska öka.  

De insamlade mängderna plast- och pappersförpackningar har ändå ökat, och det skulle kunna bero på 
att Karlstadsborna blivit bättre på att sortera dessa förpackningar. En annan förklaring kan vara att 
antalet förpackningar som sätts på marknaden ökat och så även konsumtionen. Det innebär i så fall att 
vi kan notera två motstående trender; Karlstadsborna konsumerar mer nytt samtidigt som de också, 
som tidigare konstaterats, återanvänder och delar mer. 

Kommunen skapar förutsättningar och inspirerar   

Kommunen arbetar ständigt för att förbättra Karlstadsbornas möjligheter till hållbar konsumtion. 
Under 2019 fastställdes en ny uppdaterad avfallsplan i kommunen. Den är central i kommunens arbete 
för att nå målet om resurssnål konsumtion genom att den lyfter fram prioriterade åtgärdsområden för 
kommande år. 

Många av kommunens insatser har synliggjorts i den koncerngemensamma kampanjen Globala 
Karlstad som fått stor uppmärksamhet från media och Karlstadsborna. Under 2018 förlades också 
Nationell Verkstad för hållbara livsstilar till Karlstad. UNO, ungdomens hus i Karlstad, blev 2018 
utsedd som en av kommunens miljöhjältar. Verksamheten vill locka till ett större miljöengagemang 
bland de besökande ungdomarna och öka deras återvinning av sopor och material.  

Satsningen ”Karlstad delar” syftar till att stötta utvecklingen av delningsekonomin (att hyra, låna, byta 
etcetera) och till viss del även andrahandsmarknaden och reparationsverksamheter. Projektet 
genomförs inom ramen för det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Kommunens digitala 
Återbrukskarta är en vägledning till mer resurssnål konsumtion genom att den samlar alla reparatörer 
och secondhand-butiker.  

Sedan årsskiftet drivs Fritidsbanken i kommunal regi, där finns tusentals sportartiklar som man får 
låna enligt samma princip som man lånar böcker på ett bibliotek. 2018 uppgick antalet lån till närmare 
6 000 vilket är en fördubbling från året innan. Genom projektet ”Hållbara lån” har ett par bibliotek i 
kommunen nyligen installerat särskilda låneskåp. Där finns sådant som sällskapsspel, musikpåsar, 
tapetserarbord, musikinstrument och verktyg, och utlåningsgraden har varit över förväntan. 

Den kommunala Solareturen har mellan 500 och 700 kundbesök om dagen. Tillsammans med 
Myrorna har verksamheten bidragit till att avfallsmängderna minskat med drygt fem kilo per person 
och år i kommunen och internt har samarbetet förbättrats med såväl bolag som förvaltningar. För att 
underlätta Karlstadsbornas återvinning har ytorna för återanvändning utökats vid Hedens 
återvinningscentral. 

Kommunen har genomfört flera skräpplockningskampanjer under året, i syfte att få en ren stad men 
också för att sprida information om nedskräpning och återvinning. 2018 genomfördes för första 
gången en skräpmätning i centrala Karlstad, då mängden skräp räknades på slumpmässigt valda ytor. 
Skräpmätningen resulterade i ett antal åtgärdsförslag gällande såväl renhållning som behov av 
informationsinsatser. 

Kommunens skolmåltidsverksamhet har varit drivande i projektet ”Närproducerat i storhushåll” där en 
kartläggning gjordes av närproducenter och vilka råvaror de har som kan användas i storhushåll. Detta 
resulterade i kokboken ”Nära mat till många gäster” som ett redskap till kockar och ett incitament till 
andra kommuners kostchefer att satsa på närproducerat. Det har också resulterat i att råvaror som 
annars skulle ha gått till svinn eller djurfoder nu oftare används i matlagning.  

Lärande för hållbar utveckling i skolan  

I skolan finns möjligheter att grundlägga goda vanor hos eleverna och väcka deras engagemang för 
hållbarhetsfrågan. Skolköken har arbetat vidare utifrån projektet Klimatsmart mat vilket innebär bland 
annat matsvinnskampanjer (”Det är coolt att kasta mat” 2019) och matsvinnsmätningar i syfte att 
medvetandegöra elever om deras beteende. Kampanjen Vart kommer maten ifrån har fokus på att öka 
respekten för lokala råvaror. En gymnasieskola har inrett en del av matsalen till ett green room. 
Andelen elever som väljer vegetariskt har tack vare detta ökat från cirka 50 till cirka 350 per dag vilket 
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väckt stort intresse runt om i Sverige. Andra exempel på aktiviteter är Street food vecka (våren 2019) 
ute på skolgården i syfte öka intresse för det vegetariska och att kostchefen besöker klasser på deras 
mentorstid för att informera bland annat om konsekvenser av matsvinn. 

Arbetet med skolmåltiderna har gett resultat i form av flera utmärkelser. 2018 kom Kronoparksskolan 
på 4:e plats och Älvkullegymnasiet på 8:e plats i kategorin Årets klimatkök, Sundsta gymnasiet och 
Älvkullegymnasiet placerade sig bland de 10 bästa skolorna i kategorin Årets hållbara offentliga 
restaurang - allt enligt White guide junior. Dessutom erhöll kommunen en hedrande andra plats i 
White Guide i kategorin Årets hållbara skolmatskommun 2018. Även 2019 är kommunen nominerad i 
flera klasser och resultaten meddelas i september. Det kan konstateras ett stort medialt intresse där 
Karlstad lyfts fram som ett framgångsrikt exempel i flera nationella sammanhang. 

Skolan har även arbetat med andra hållbarhetsfrågor. Nobelgymnasiet har tillsatt en miljögrupp som i 
samarbete med RagnSells genomfört en miljöanalys av skolan. Det har lett till en miljöplan som ska 
göra att skolan kan miljöcertifieras i framtiden. Nobelgymnasiet har även kompetensutvecklat 
personalen inom miljöområdet.  

Sundsta-Älvkullegymnasiet har nyligen utsetts till Sveriges första och världens tredje LIFE School12, 
en certifiering som visar att skolan har ett holistiskt förhållningssätt med fokus på Lärande för Hållbar 
Utveckling (LHU). Certifieringen fungerar som ett sammanhållande paraply för alla delar av skolans 
hållbarhetsarbete, och i en fastställd LIFE School Action Plan listas ett antal mål för fortsatt arbete. 
Certifieringen anknyter på många sätt till Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.  

Åtgärder för att underlätta Karlstadsbornas återvinning och källsortering 

Karlstads Energi har i ett projekt satsat på att samla in pappers- och plastförpackningar i ett 
tvåfackskärl i en villastadsdel. Detta föll mycket väl ut och en plockanalys som sedan gjordes visade 
att även annat avfall, främst matavfall, sorterades bättre. Karlstads Energi har därför beslutat att göra 
det möjligt för alla villahushåll att samla in pappers- och plastförpackningar i fastighetsnära insamling. 
Målsättningen är att 30 procent av villahushållen i Karlstad ska ha ett abonnemang för källsortering av 
pappers- och plastförpackningar år 2022. Fastighetsnära insamling förväntas även leda till ett minskat 
innehåll av förpackningar i restavfallet. 

På två miljöstationer har kommunens bostadsbolag KBAB testat att ersätta containrar och plastkärl för 
avfallssortering med nedgrävda avfallsbehållare vilket minskar risken för lukt. De synliga och rena 
ytorna gör det också lätt att sortera rätt. Satsningen kommer att utvärderas under 2019. 
Nobelgymnasiet har byggt om miljöstationen så att den följer de miljökrav som finns. Skolorna i 
kommunen har också arbetat med olika typer av miljöaktiviteter för att öka elevernas medvetenhet om 
vikten av att sortera skräp. Vid flera gymnasier finns nu returbehållare för pet och pantburkar.  

Åtgärder har vidtagits för att möjliggöra elektronikåterbruk vid återvinningscentralerna Djupdalen och 
Heden. Insamling av hårdplast som inte är förpackningar (till materialåtervinning) är även väg att 
införas på Heden, Djupdalen och Vålberg.  

Under sommaren 2018 konstaterades att få båtägare sopsorterade sitt avfall efter båtturen. En stor 
andel av avfallet hamnade osorterat i sopkärlen i anslutning till kommunens bryggor och hamnar. För 
att komma tillrätta med detta valde kommunen att dela ut ett specialanpassat sopsorteringskit till de 
båtägare som hyr bryggplats av Karlstads kommun, samt i gästhamnen. 

Så tycker Karlstadsborna om kommunens insatser  
Vad tycker då Karlstadsborna om kommunens insatser för att de ska kunna leva miljövänligt? Som 
framgår av sidan 14 i denna rapport så mäts Karlstadsbornas uppfattning i denna fråga årligen. Betyget 
som de ger kommunen har sjunkit i den senaste mätningen efter en rad år med uppåtgående trend, och 
det är svårt att veta helt vad det beror på. Praktiska förutsättningar för att leva hållbart, kommunens 
och medias kommunikation av arbetet och kanske även av det generella förtroendet för kommunen har 
troligen haft påverkan. 

                                                      

12 Youtubefilm som presenterar LIFE School 
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En möjlig orsak till nedgången under 2018 kan vara indragning av och brist på återvinningsstationer i 
flera stadsdelar. Kommunen har mottagit många klagomål från Karlstadsbor som upplever att det är 
besvärligt att sortera sitt avfall, särskilt om hushållet saknar bil. Detta har också kritiserats i 
traditionella och sociala medier. Många fastighetsägare erbjuder inte möjlighet för hyresgäster att 
sortera ut främst förpackningar och tidningar fastighetsnära.  

En annan förklaring till det något sämre betyget kan vara att mängden pågående byggprojekt i centrum 
har påverkat framkomligheten, vilket kan upplevas ha minskat möjligheten till hållbart resande 
tillfälligt. 

Konsumtion inom kommunens egna verksamheter 
Internt inom de kommunala verksamheterna pågår också många projekt och åtgärder som syftar till en 
mer hållbar konsumtion. De viktigaste insatsområdena här handlar om att öka återanvändningsgraden, 
fokusera på klimatsmarta livsmedelsinköp samt att utveckla och förbättra arbetet med upphandlingar.   

Återanvändning av inventarier och byggmaterial 

SolaTage är en webbplats där Karlstads kommuns alla arbetsplatser och medarbetare kan lägga ut och 
söka efter saker man inte längre använder eller är på jakt efter. Målet är att 25 procent av det av det 
annonseras ska komma till ny användning inom kommunens verksamheter, men det är idag svårt att få 
ut tillförlitlig statistik ur systemet för att följa upp detta. Det finns ett behov av att göra SolaTage mer 
användarvänligt och tydligt, för när registrering sker korrekt går uppföljningen att göra. SolaTage 
behöver också marknadsföras till medarbetarna för ökad kännedom och användningsgrad.  

Byggmaterial har en stor påverkan på klimatet, och därför är det viktigt att återanvända i den mån det 
är möjligt. En del av kommunens byggmaterial tas omhand av Solareturen, och nu pågår diskussioner 
om hur denna interna samverkan kan utökas. Det finns dock en problematik gällande resurssättning, 
och för att arbetet kring återbruk och återanvändning ska fungera tillfredsställande måste hela 
koncernen ta ansvar och arbeta gemensamt för att lösa frågan. En del inventarier efter rivning och 
ombyggnationer har också sålts genom Klaravik nätauktioner. Parallellt har arbete påbörjats med 
ambitionen att använda ett befintligt förråd som buffert för material innan det når den cirkulära 
ekonomins aktörer. Den svanenmärkning som kommunens bostadsbolag KBAB gjorde av hus som 
byggdes under 2018 innebar bland annat att 70 procent av byggavfallet från byggprocessen sorterades 
för återanvändning eller materialåtervinning.  

Klimatsmart tänk i kommunens kök 

En av de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen om hållbar konsumtion handlar om hur 
stor andel av kommunens livsmedelsinköp som är miljö- och etiskt märkta. Enligt vad som framgår av 
sidan 14 i denna rapport så har andelen inköpta ekologiska livsmedel minskat år 2018. Som en analys 
och reflektion kring detta konstateras att implementering av eko-tänkt finns i kommunens kök idag, 
mycket tack vare projektet Klimatsmart mat. Personalen har fått utbildning i bland annat 
hållbarhetsfrågor, vegetarisk matlagning och KRAV/ekologisk produktion. Intresset och 
engagemanget hos personalen i köken för frågorna är stort och en rad aktiviteter har genomförts under 
året för att öka fokus på hållbara måltider. Basmatsedeln har förändrats, råvaror har bytts ut och recept 
har CO2-beräknats för att tydliggöra klimatpåverkan. Att indikatorn har gått ner beror istället på att 
ekonomin till stor del är avgörande för möjligheten att göra inköp av ekologiska livsmedel, eftersom 
de ligger högre i pris. Under 2018 steg livsmedelspriserna på marknaden med cirka 6 procent, vilket är 
en större ökning än normalt, medan uppräkningen i budget för livsmedel var endast cirka 2 procent. Vi 
kan delvis få bättre ekonomi genom att servera fler vegetariska rätter men då måste elevernas 
acceptans för vegetarisk mat öka. 

Inköpen av ekologiska livsmedel kan delvis styras genom avtal och sortiment, exempelvis genom att 
enbart efterfråga ekologiska livsmedel inom vissa produktgrupper i upphandlingar. Tillgång till 
ekologiska varor motsvarar dock inte alltid efterfrågan. Produkter byts ut mot konventionella 
ersättningsvaror, det gäller framförallt för produktgrupperna kött från lokal producent och mejerivaror. 
Det finns också en problematik gällande färskvaror som på grund av längre leveranstider till slutkund 
inte håller utlovad kvalitet, vilket ger ett ökat matsvinn. 
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Idag skiljer sig andelen ekologiska inköp mycket mellan olika förvaltningar inom kommunen samt 
även mellan enheter inom respektive förvaltning. En tydlig gemensam koncernövergripande målbild 
med avsatta resurser för att öka de ekologiska och etiska livsmedelsinköpen samt riktade medel för 
detta saknas. Ibland behöver en prioritering göras om vi ska välja närproducerat eller ekologiskt då 
dessa inte alltid går hand i hand vilket skapar en målkonflikt. Det saknas därför även ett tydligt 
kommunalt ställningstagande rörande synen på ekologiska inköp kontra närproducerade inköp. 

Flera förvaltningar har samverkat i förstudien Hållbar och klimatsmart mat för äldre. Förstudien har 
undersökt hur måltider inom kommunens äldreomsorg kan bli mer hållbara och klimatsmarta. En 
genomförd kartläggning avseende inköp och matsvinn visar att det finns flera förbättringsområden att 
arbeta med.  

Upphandling och inköp 

Kommunens verktyg för att ställa miljö- och hållbarhetskrav i upphandling är främst det 
kriteriebibliotek som Upphandlingsmyndigheten erbjuder. Kraven används som utgångspunkt i vår 
dialog med branschen/leverantörerna i marknadsanalysen. Därtill finns en handlingsplan/rutin gällande 
hur vi ska arbeta internt med att ställa miljö- och hållbarhetskrav. Karlstads kommun ingår också i ett 
nationellt nätverk med andra kommuner i syfte att ge stöd och utbyta erfarenheter inom miljö- och 
hållbarhetsarbetet kopplat till upphandling.  

Exempel på åtgärder för en mer hållbar konsumtion inom kommunens verksamheter är den nya 
livsmedelsupphandling som har annonserats. Där utgör cirka 33 procent (volym i kronor) ekologiska 
produkter. Och i den nya upphandling som kommunen gjort av möbler till samtliga verksamheter i 
koncernen har grundskolan valt att ställa mycket skärpta miljö och hållbarhetskrav på möbler till barn 
och unga.  

En annan nyligen genomförd åtgärd är att det i några upphandlingar särskilt eftersöks alternativ på 
marknaden som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv än de produkter vi köper idag. Ett exempel är 
köksutrustning där produkter gjorda av plast valts bort. Istället efterfrågas lättviktsporslin, glas och 
rostfria produkter i upphandlingen. I samarbete med miljöförvaltningen har också utbudet i 
kommunens profilmaterialshop setts över och kompletterats med immateriella gåvor såsom 
solcellsgåvobevis. 

En positiv utveckling skulle vara att identifiera och fastställa bra hållbarhetskrav som kan användas 
vid upphandling för byggnation, projektering, bränsleinköp och transporttjänster. Ambitionen finns att 
använda livcykelkostnadsanalyser (LCC) i större utsträckning än i dag och även kanske 
livscykelanalyser (LCA), men det kräver goda kunskaper och resurser. 

Inom kommunen pågår just nu en större utredning av kommunens upphandlings- och 
inköpsorganisation som tar ett långt större grepp om frågan än vad denna målanalys har ambition att 
göra. Det kan ändå noteras att flera verksamheter har uttryckt ett behov av digitalt stöd för att handla 
inom avtal, och även bättre möjligheter till uppföljning av avtalstrohet. Det har också lyfts fram ett 
behov av en hållbarhetsexpert inom upphandlingsområdet och påpekats att resurser för uppföljning är 
alltför knappa.  
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Utmaningar relaterade till hållbar konsumtion 

1. Klargöra kommunens roll som underlättare 
Hållbarhet lyfts ofta fram som en global megatrend som kommer att omforma våra samhällen på 
genomgripande sätt. Omställningen mot hållbar konsumtion innebär både utmaningar och möjligheter 
för det lokala näringslivet. Mindre företag har inte alltid resurserna för att själva genomgå denna 
utveckling, och kan ofta ha svårt att samordna större satsningar, medan kommunen i många fall har 
hög samordningsförmåga. Kommunen har dock låg vana av att axla rollen som underlättare. Hur kan 
vi som kommun utveckla vår stöttning för att underlätta för utvecklingen av andrahandsmarknaden, 
reparatörer och andra verksamheter och beteenden som främjar hållbar konsumtion? Hur stöttar vi 
övrig handel i utvecklingen mot hållbarhet? Vi behöver också säkerställa att vi klarar att göra 
välgrundade val mellan att själva ta aktivt ansvar och bidra med egna tjänster för hållbar konsumtion 
eller istället stimulera till ansvarstagande från andra aktörer.  

2. Ökad koncernsamverkan utifrån värdegrundsbaserad styrning 
Ur ett internt perspektiv är målet inte längre ett helt nytt arbetsområde, vilket märks genom att roller 
och samverkan har börjat utvecklas. Avfallsplanen är en viktig vägledning till vårt arbete för 
resurssnål konsumtion, men ställer också krav på en än mer utvecklad samordning. Det ligger hos 
varje verksamhet att formulera egna relevanta verksamhetsmål och aktiviteter utifrån avfallsplanens 
åtgärdsområden. Att få till en bra metodik för samordningen är en utmaning, men också avgörande för 
att lyckas med målarbetet. 

3. Utveckling av cirkulära materialflöden i koncernens verksamheter 
Denna målanalys visar på behovet av att utveckla den interna återanvändningen, eftersom de flesta 
materialflödena i verksamheterna är linjära. Initiativ till motsatsen finns men det saknas resurser och 
en stabil infrastruktur. Återanvändning av inventarier är exempelvis ett område som har potential att 
växa. Ett annat viktigt område är återbruk och materialåtervinning av bygg- och rivningsmaterial och 
massor. Här är hela livscykeln viktig, redan vid anskaffning bör hänsyn tas till val av material som går 
att återvinna i framtiden eller har lång livslängd. Även masshanteringen är viktig och är, om den 
fungerar tillfredsställande, bidragande till minskad användning av jungfruligt material. Kommunen har 
ingen deponi för lågt förorenade massor, vilket orsakar onödiga hanteringskostnader och transporter.  

4. Finansiering av ekologiska livsmedel 
Ekonomin sätter gränser för inköpen av ekologiskt och etiskt märkta livsmedel. Sedan 2015 har 
matsvinnet i våra skolrestauranger minskat med 46 procent. Om vi lyckas minska matsvinnet 
ytterligare frigör det pengar till att köpa livsmedel av högre kvalitet och/eller större andel ekologiskt. 
Gränsen börjar dock nås, många enheter klarar inte att minska svinnet mer än de redan gjort. Projektet 
Klimatsmart mat avslutades i februari 2019 och insatser kring hållbar mat ska nu driftsättas och 
budgeteras inom befintlig verksamhet. Mindre resurser kan ge sämre resultat och det kan då bli en 
utmaning att bibehålla engagemanget för hållbarhetsfrågor bland måltidspersonalen.  

5. Samhällsplanering med utrymme för återvinning 
Återvinningsgraden och källsorteringen av avfall måste öka, samtidigt som det noteras ett utbrett 
missnöje bland Karlstadsborna gällande tillgängligheten och tillgången till återvinningsstationer. Hur 
kan kommunen skapa bättre utrymmen för återvinning (och återanvändning) i såväl 
samhällsplaneringsprocessen som i egenskap av markägare till områden nära livsmedelsbutiker och 
köpcentra? 

 


