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Miljöarbetet i Älmhults kommun utgår från kommunens 
Miljöplan 2030 som antogs av kommunfullmäktige 2017. 
Miljöplanen är indelad i fem fokusområden – Minskad 
klimatpåverkan, Hållbara livsmiljöer, Cirkulär kommun, 
Rika och tillgängliga naturmiljöer samt Insikt och hand-
lingskraft för en hållbar vardag. Nedan några exempel på 
arbete ur de olika fokusområdena samt uppföljning av 
miljöplanens mätbara mål. 

Minskad klimatpåverkan

Cykling och hållbart resande

Nya cykelvägar 
Under året har kommunen byggt ut 500 m nya cykel- 
vägar. På Elmevägen finns nu en separerad cykelväg som 
kopplar samman Växjövägen och Gotthards gata. Elme- 
vägen trafikeras av många lastbilar och andra tunga for-
don och därför har det varit angeläget att få till en separa-
tion mellan biltrafik och oskyddade trafikanter. Prinsgatan 
har länge varit en saknad länk i cykelnätet men har nu 
fått en separerad cykelväg. Sträckan är en viktig färdväg 
för många skolbarn som färdas från Västra Älmhult och 
vidare österut mot Elmeskolan samt Haganässkolan.  
Cykelvägen avgränsas från körbanan med en planterings- 
yta för att skapa en säkrare och trevligare cykelväg. Dess-
utom har cykelparkeringen vid godsmagasinet, stationen 
(Västergatan), fått belysning för att skapa säkrare, tryggare 
och trevligare parkeringsmöjligheter.

Styr framåt 
I början på året samlade kommunen en grupp entusias-
tiska invånare och diskuterade cykelvägar och förbätt-
ringsmöjligheter och även hur vi kan skapa ett större 
engagemang för cykling. Som ett resultat av detta genom- 
fördes i september Styr framåt, en inspirationsdag där 
cykling, hälsa och en attraktiv stadsmiljö låg i fokus. 
Dagen genomfördes tillsammans med Region Kronoberg, 
IKEA och Energikontor Sydost och över femtio personer 
var på plats. Slutsatser från mötet tas med i kommunens 
kommande cykelplan. 

Länge leve cyklisten! 
Inför inspirationsdagen togs så kallade nudging skyltar 
fram i form av pratbubblor som sattes upp runt om i 
orten. Tanken med skyltarna var att inspirera till att cykla 
mer och uppmuntra invånare att tycka till om cykling. 
Skyltarna var placerade längs med cykelvägar, cykelställ 
och även inomhus på kommunen och IKEA med upp-
muntrande budskap.

Res grönt i gröna Kronoberg 
Kommunen har också deltagit i Region Kronobergs 
projekt Res grönt i gröna Kronoberg. Genom projektet 
har anställda fått möjlighet att prova på elcykel och kol-
lektivtrafikkort, förskolor har fått prova lastcyklar och 
medarbetare har erbjudits utbildning i sparsam körning. 
Det har också genomförts en tävling i grönt resande, där 
vårens båda vinnare var medarbetare från Älmhult, från 
stödenheten samt från Haganässkolan. Lastcyklarna var 
uppskattat hos förskolorna som fick möjlighet att ge sig ut 
på upptäcktsfärd med 4 till 6 barn. Diö förskola har efter 
provperioden köpt in egna lastcyklar. 

Cykelplan 
Arbetet med cykelplanen förväntas bli klart under 2020. 
Planen innehåller mål och förslag på mjuka och fysiska 
åtgärder för att få fler att cykla. 

Miljöarbete i Älmhults kommun 2019
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Ny bilpool  
Hösten 2019 ersattes kommunens bilpool Sunfleet med en 
ny bilpool bestående av fyra elbilar och tre gasbilar. Tre nya 
laddstolpar sattes även upp på Prinsgatan. Under året ge- 
nomfördes också en fordonsutredning som belyste behovet 
av förbättrad samordning och centralisering av kommu-
nens fordonsflotta. Syftet med en förbättrad samordning 
är bland annat att säkerställa en kostnadseffektiv, resurs- 
effektiv, trafiksäker och miljömässigt optimal fordonsflotta.

Arbete mot fossiloberoende fordonsflotta 
Under 2019 har tekniska förvaltningen ersatt fossil diesel 
med förnybar HVO i fem bilar och fyra maskiner. Bytet 
från fossilt till förnybart har minskat kommunens utsläpp 
med cirka 20 ton CO2. Arbete med att gå över till HVO 
kommer att fortsätta under 2020. Socialförvaltningen har 
bytt ut 21 dieselbilar mot 15 gasbilar och 6 bilar som kan 
köras på HVO. 

Klimatoptimering av fastigheter 
Kommunen har ersatt de sista fossila oljepannorna genom 
att borra för bergvärme. En oljepanna för spetsvärme åter- 
står. Totala effekten som ersatts är cirka 300 kW. Med stöd 
från klimatklivet blev utbytet verklighet under 2019. Ut-
byte av befintliga armaturer görs löpande till Ledbelysning 
inne och ute. 

Hållbara livsmiljöer

Kemikaliesmart förskola 
Kommunen har under 2019 fortsatt arbetet med att skapa 
Kemikaliesmarta förskolor. Kemikalier finns överallt omkring 
oss och många av dessa kan vara skadliga för människor 
och miljö. Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemi- 
kalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska expone- 
ringen för farliga kemikalier i kommunens förskolor. Arbe- 
tet utgår från den handlingsplan som togs fram 2017. 
Hittills har förskolor rensat ut leksaker, lekmaterial och 
inredning som är gjort av plast med farliga kemikalier och 
under 2019 har fokus varit att byta ut äldre mattor och 
soffor vilka kan innehålla bromerade flamskyddsmedel 
som i dag är förbjudna inom EU. En kunskapshöjande 
film har också spelats in för att underlätta för förskolorna 
i arbetet. Totalt har kommunen satsat 48 000 kr per för-
skola för att fasa ut och byta ut material och inventarier.

Blendas Backe - en ätbar park 
Under 2018–2019 har parken Blendas Backe utvecklats 

till en ätbar park. Parken har kompletterats med ätbara 
träd, buskar och perenner, totalt 40 olika växter. Parken 
kommer att bli en så kallad mångfunktionell yta som 
skapar nyttor för såväl människor som djur. Artrikedomen 
bidrar till en biologisk mångfald vilket gynnar pollinatio-
ner såsom humlor, bin och fjärilar. Grönskande stadsmil-
jöer förbättrar dessutom hälsa och välbefinnande genom 
dess möjligheter för återhämtning, lek och möten. Parken 
minimerar även konsekvenserna vid ett förändrat klimat 
såsom fler värmeböljor och skyfall. Grönskan skapar 
skugga och svalka och översvämningsytan kan ta hand om 
och rena dagvatten från de omkringliggande hårdgjorda 
ytorna. Alla dessa gratistjänster kallas Eko-systemtjänster.

Övrigt hållbara livsmiljöer 
• Uppstart för projekt för att utveckla och tillgänglig- 
 göra Södra Möckeln påbörjades. Konstnärlig utred- 
 ning av området.
• Nya spänger, tillgänglighetsanpassad fiskebrygga och

mulltoa i Gustavsfors.

Cirkulär kommun

Miljöspanarna - Spana på matsvinn 
Våren 2019 genomfördes miljöprojektet Miljöspanarna för 
alla grundskolor i kommunen. Älmhults barn och unga har 
en viktig roll i arbetet mot ett hållbart Älmhult och syftet 
är att barnen på ett engagerande, roligt och inspirerande 
sätt ska få chansen att lära sig mer om miljöfrågor. Syftet 
var också att stötta lärare och pedagoger att hitta sätt 
att arbeta med målen kring hållbar utveckling som finns 
inskrivna i läroplanen. Genom att samlas kring ett gemen-
samt tema fås ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.
Miljöspanartemat var "Spana på matsvinn" och beroende 
på årskurs var frågeställningarna olika. I uppdraget lärde 
sig barnen mer om matsvinn och vilka konsekvenser det 
får för miljön, människor, samhället och plånboken. Upp-
draget gick också ut på att påverka och agera för minskat 
matavfall i skolan.

Gemöskolan och Ryforsskolan var de skolor som lyckats 
minska matsvinnet mest i kategorin liten respektive stor 
skola. Mest kreativa bidrag gick till förskoleklassen Him-
lavalvet på Klöxhultsskolan för deras bidrag med budskap 
på mjölkförpackningar.

Gustavsfors
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Nytt bolag och avfallsplan 
Sedan 1 januari 2019 har det nya bolaget Södra Smålands 
avfall och miljö AB, här efter kallat SSAM, ansvar för all 
avfallshantering i Älmhult. SSAM är ett regionalt avfalls-
bolag som ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och 
Älmhults kommuner. Under 2019 har ägarkommunerna 
arbetat med att ta fram en ny avfallsplan som ska bidra 
till SSAMs vision Ett Småland utan avfall. Planen kommer 
att vara klar under 2020. 

Tillgängliga och rika naturmiljöer

Förstudie vandringsled Östra Möckeln 
Under 2019 genomfördes en förstudie kring en vandrings-
led som ska knyta ihop vacker natur och fina områden 
med ett rikt djur- och växtliv. Området det handlar om är 
mellan Stenbrohult, Möckelsnäs, Höö, Råshult och Diö 
och går under arbetsnamnet Östra Möckeln.

Älmhults kommun har initierat projektet med ambitionen 
att tillgängliggöra ett av kommunens vackraste områden 
och öka intresset för, och kunskapen om, den småländska 
naturen. Samtidigt skulle en led möjliggöra för besöks- 
näringen att utveckla nya upplevelseprodukter.

Naturvårdsplan 
Älmhults kommun arbetar med att ta fram en naturvårds-
plan för tas fram för att kartlägga de höga naturvärden som 
finns i kommunen och för att på lång sikt bättre kunna ta 
tillvara och utveckla dessa värden. Planen beräknas vara 
klar under 2020.  

Insikt och handlingskraft för en hållbar 
vardag

Hållbar höst och prylbytardag 
Hösten 2019 genomfördes en serie föreläsningar och 
workshops under gemensam flagg - Hållbar höst. Tema 
var omställning för en hållbar framtid, exempelvis före- 
läsningar inom hållbar konsumtion, framtidens mat, bo-
kashi, hönskväll och prylbytardag. Programmet var ett 
samarbete med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet 
vuxenskolan, Ingka Centres, Studiefrämjandet och Älm-
hults trädgårdsförening. 

Solenergi 
Installerad effekt per invånare från solceller har nästan 
dubblerats från 2018 till 2019. Kommunen erbjuder  
regelbundet energi- och klimatrådgivning och föreläs-
ningar kring solenergi. I mars 2019 kom cirka 80 po-
tentiella solfarmare och lyssnade när solenergiexperten 
Lars Andrén föreläste om solceller, kalkyler och teknik. I 

Himlavalvets förskoleklass på Klöxhultsskolan

Ryforsskolan
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september erbjöds bostadsrättsföreningar en föreläsning 
om solceller tillsammans med Energikontor Sydost. 

Övergripande

Glokala Sverige 
Älmhults kommun var en av 90 kommuner som antogs till 
projektet Glokala Sverige - Agenda 2030. Glokala Sverige 
drivs av Svenska FN-förbundet och SKR (Sveriges kommu-
ner och regioner) och handlar om att arbeta med Agenda 
2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Under 
våren 2019 hölls en föreläsning kring Agenda 2030 för 
tjänstemän och politiker då också stafettpinnen lämnades 
över till Älmhult för fortsatt arbete med Agenda 2030. 
Utöver detta har kommunen deltagit i en regional och 
en nationell konferens för ökat gemensamt lärande och 
ökat engagemang. Kommunen har en arbetsgrupp som 
ska arbeta för att integrera Agenda 2030 i kommunens 
styrsystem.

Agenda 2030 
Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveck-
ling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för 
en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har 
antagit. Agendan består av 17 övergripande mål med 169 
delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås 
på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimen-
sionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk 
– är jämlika.

Att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen är ett 
gemensamt uppdrag som Sveriges kommuner har. Agen-
dan är både en global agenda och en lokal agenda. Det 
innebär att kommuner, även på lokal nivå, ska arbeta för 
att agendans mål uppnås för den enskilda individen.

Älmhults kommunstyrelse har beslutat att kommunen ska 
arbeta aktivt med att uppfylla målen.

FN:s globala utvecklingsmål för en hållbar utveckling
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Uppföljning av nyckeltal ur Miljöplan 2030

Mål Enhet 2015 2016 2017 Kommentarer
1 År 2030 har användning av fossila 

bränslen upphört i Älmhults kommun.
Ton CO2/inv 3,57 3,40 3,35 Två års eftersläpning av nationella 

klimat- och energidata. Delmål: 1 
ton CO2/invånare år 2025.

2 År 2030 ska energianvändningen per 
invånare ha minskat till 25 MWh per 
invånare (minskning med 30 procent 
jämfört med 2005).

MWh/invånare 32 31 29 Två års eftersläpning av nationella 
klimat- och energidata.

Mål Enhet 2017 2018 2019 Kommentarer
3 År 2030 ska körsträckan per bil och 

invånare ha minskat till 667 mil/
person.

Mil/person 714 698 - Snitt i Sverige 670 mil/person.

4 Installerad effekt från solceller ska 
vara minst 40 W per invånare år 
2025.

W/invånare 40 60 100 Sedan 2018 finns tillgänglig stati- 
stik över alla solcellsanläggningar. 
Det ursprungliga målet inkluderar 
endast de anläggningar med el- 
certifikat. Det nya riktvärdet är  
100 W/invånare

5 År 2025 ska Älmhults kommun- 
organisation vara fossilbränsle- 
oberoende.

Ton CO2 2475 2211 1798 Statistik från fordonsflottan är ej 
uppdaterad, samma som 2017. 

6 I kommunens lokaler och bostäder 
ska energianvändning per kvadrat- 
meter minska med 30 procent mellan 
år 2014 och 2030.

KWh/m2 och år 155 140 123 30 procent mellan år 2014 och 
2030 innebär 103 kWh/m2 år 2030.

7 År 2030 ska Älmhults kommun äga 
anläggningar för solenergi med en to-
talt installerad effekt på minst 700 kW.

kW - 276 302

8 Körsträckor för persontransporter ska 
minska.

kWh/årsarbetare  865  -  - Nyckeltal: Minskad transportenergi 
(kWh/årsarbetare). Ej uppdaterad, 
bristfällig statistik. 

9 Kommunens utsläpp (årsmedelvärde) 
till luft av kvävedioxider, bensen och 
partiklar ska minska årligen och ligga 
väl under riktvärdet för miljömålet. 
Frisk luft. Riktvärdet för kväveoxider 
20 μg/m3 , bensen 1 μg/m3 , PM2,5 
10 μg/m3. 

Kväveoxider/
Bensen/partiklar  
μg/m3  

8,2/ 0,5/6 0,5 8 På gång

10 Utsläpp av PM10 ska inte överstiga 
15 μg/m3

 μg/m3  11 -  -

11 Andelen ekologiska, rättvisemärkta 
och närproducerade livsmedel som 
köps in till Älmhults kommun ska 
öka till minst 50 procent.

Procent (%) 33 36 37

12 100 procent av punkterna på check-
listan för kemikaliesmart förskola ska 
vara avklarade 2020. 

Procent (%) - 20 60 Andel avklarade punkter på 
checklistan

13 Mängden kvicksilver, bly och kad-
mium i avloppsslammet i kommunala 
reningsverk ska minska, samt ligga på 
en betryggande marginal (50 procent) 
under gällande rekommendationer 
och gränsvärden.

Bly mg/kg TS 16 12 12 Samtliga värden ligger på en 
betryggande marginal under  
gränsvärden.

Kvicksilver mg/
kg TS

0,4 0,3 0,2

Kadmium mg/
kg TS

0,8 0,8 0,7

14 Mängd farligt avfall inklusive bat-
terier och elavfall i soppåsen ska 
minska. Nyckeltal: Insamlade mängd 
farligt avfall (kg/person) ska öka.

Kg/person 15 - -

= Minskad klimatpåverkan = Hållbara livsmiljöer = Cirkulär kommun  = Tillgängliga och rika naturmiljöer
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Mål Enhet 2017 2018 2019 Kommentarer

15 I Älmhults kommun ska minst 90 
procent av alla hushåll och verksam-
heter sortera ut sitt matavfall senast 
år 2021.

Procent (%) Cirka 10 % Cirka 10 % Cirka 10 % Fastighetsnära insamling kommer 
att erbjudas till hushåll under 2021. 
Pågående utredning om källsorte-
ring i kommunala verksamheter.

16 Hushållsavfall som skickas till 
förbränning ska minska till 150 kg/
invånare och år senast 2025.

Kg/invånare 
och år

225 209 -

17 Senast år 2019 ska alla kommunala 
verksamheter källsortera de förpack- 
ningar (glas, metall, plast, papp) och 
tidningar som verksamheten ger 
upphov till.

Procent (%) Statistik saknas. Pågående utred-
ning av kostnader och hantering 
gällande källsortering i kommunala 
verksamheter.

18 Senast år 2019 ska alla kommunala 
verksamheter sortera ut sitt matavfall.

Se ovan.

19 Samtliga skyddsvärda träd på kom-
munens mark ska skötas så att deras 
livsbetingelser gynnas.

Procent (%)

20 Andel skyddad natur ska öka. Procent (%) 2 2 2

21 100 procent av kommunens sjöar och 
vattendrag ska ha god ekologisk sta- 
tus när det gäller vattenkvalitet år 2027.

Andel (%) med 
god ekologisk 
status

 -  - 14 

22 Årsmedelhalten av kväve i Drivån, 
nedströms Älmhults avloppsrenings-
verk, ska år 2030 vara under 1200 
µg/liter, det vill säga under Natur-
vårdsverkets gräns för mycket höga 
halter.

µg/liter 3 567 6 700 5 567

23 Alla enskilda avlopp har godtagbar 
rening senast 2030.

Procent (%) 50 % - 56 %  Av inventerade avlopp.

24 Vattenskyddsområden med skydds-
bestämmelser ska finnas för alla 
allmänna vattentäkter senast år 2030

Procent (%) 62 % 62 % 62 %
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