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Vad Kalmar kommun gör inom miljöområdet har stor betydelse. I kommunens verksamhet finns mer än 
5000 medarbetare. I kommunala skolor och förskolor går nästan 14000 barn och ungdomar. Mer än 8000 
personer arbetar eller studerar i KIFABs lokaler. Kalmarhem äger nästan 5000 lägenheter. Kalmar Vatten 
ansvarar för nästan 13000 hushålls och industriers vatten. Och Kalmar Energi erbjuder alla förnybar energi. 
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Höjdpunkter från 
året som gått
Kommunfullmäktige beslutade under 2017 att FN:s Agenda 2030 ska vara ledande för Kalmar  
kommuns hållbarhetsarbete. Inom våra fokusområden har mycket  hänt under året.

Bättre vattenstatus
• De sista enskilda avloppen i kommunen inventerades - 75% av de med brister är redan åtgärdade.
• Som första kommun någonsin räknade vi ut hur många ton kväve och fosfor som ska bort  

från havet för att vi ska komma tillrätta med övergödningen.
• Våra pilotprojekt om musselodling och om rening av bottensediment fortsätter – med gemensam 

nämnare att innovation ska ge både nya arbetstillfällen och en bättre vattenmiljö.

Mer fossilbränslefria
• Den första etappen av Törneby solcellspark blev färdig.
• Grönt flygbränsle testades under en dags flygningar Kalmar-Stockholm.
• Körsträckan med elbilarna i dElbilspoolen tredubblades under året.

Enklare att leva miljösmart
• En plan för Giftfri förskola togs fram för beslut. 
• Alla bussar i kollektivtrafiken blev fossilbränslefria.
• Kommunens återbruk där även privatpersoner kan handla fyllde 20 år.
• Utställningen ”Stilmedveten” om hållbar konsumtion av textil lockade 5000 besökare.
• Kalmars tio bibliotek bidrog till delningsekonomin genom att låna ut mer än en halv miljon böcker.
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Kalmar är och ska vara  
ledande i miljöarbetet
En god miljö är grunden för vår välfärd. I varje ögonblick av våra liv är vi helt beroende av tjänster från naturen. Hur vi tar 
hand om miljön avgör vår och våra barns livskvalité. Alla, inte minst kommunerna, måste ha ett aktivt miljöarbete och våga 
ta konkreta beslut - agera lokalt och tänka globalt.

Ett allt grönare Kalmar växer fram. Kalmar ska vara en fossilbränslefri kommun 2030. Ett stort steg mot målet är att buss-
trafiken i Kalmar län blev fossilbränslefri under 2017. Bussarna i Kalmar drivs på biogas. Under året tog vi beslut om att 
kompensera fossila resor med grönt flygbränsle. En av Sveriges största solparker växer fram vid flygplatsområdet. Allt fler 
laddar el och tankar biogas. En av landets kraftfullaste upphandlingspolicyer som ställer stora krav på ekologiskt och skapar 
förutsättningar för närproducerat. Vi är på väg mot klimatneutrala kommunbetalda resor och transporter 2020.   

Kalmar är och ska vara ledande i miljöarbetet! Genom många års arbete har vi lagt grunden för ett gott miljöarbete till exem-
pel genom att vara Sverigeledande på åtgärder mot övergödning i Östersjön. Vi ser helheten när vi arbetar med att skapa ett 
långsiktigt hållbart Kalmar, både i stad och på landsbygd. Miljöfrågorna måste integreras i kommunens verksamheter, men 
också i alla övriga delar av samhällslivet. Digitalisering, ny miljöteknik och ett ekonomiskt lönsamt kretsloppstänkande kom-
mer att göra det lättare för alla att vara miljösmarta. En viktig del i kommunens arbete är att konkret visa på alla möjligheter 
vi som privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter har för att göra skillnad. 

Vi är allt mer på väg mot ett cirkulärt samhälle där i princip allt återanvänds. Visste du att ett av de äldsta exemplen på cirku-
lärt tänkande är över 300 år gammalt, nämligen biblioteken och återanvändningen av böcker.
 
Välkommen med i miljöarbetet för vår gemensamma framtid!

Bertil Dahl, kommunalråd (V) och Ingemar Einarsson, kommunalråd (C)

TEMA CIRKULÄRT 
Läs mer om  

biblioteken på 
sidan 32
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Tänka globalt och ta  
ansvar lokalt
Miljöfrågan är global. Utsläpp av växthusgaser på andra sidan jorden 
påverkar oss här i Sverige och alla Östersjöländer bidrar till hur vår kust 
mår. Miljöfrågan är också lokal. Våra marker och åar påverkas direkt 
av oss som lever och verkar här. Och människan är helt beroende av en 
natur som mår bra och fungerar.

FNs Agenda 2030 består av 17 mål som världen gemensamt behöver 
uppnå för att samhället ska bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart. Under 2017 tog Kommunfullmäktige beslutet att Agenda 
2030 ska vara ledande i Kalmar kommuns hållbarhetsarbete.

År 2020 ska Sverige lämna över ett samhälle till kommande generatio-
ner där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 16 nationella miljökvalitets-
mål visar vägen.

Länsstyrelsen samordnar det regionala miljöarbetet för att uppnå de 
nationella miljömålen. Varje år utvärderas hur långt länet har kommit. 
Alla nationella miljömål utom det om ”Storslagen fjällmiljö” berör Kal-
mar kommun. Du hittar dem i miljömålsträdet på nästa sida. 

Nationellt
Ett generationsmål och  

16 miljökvalitetsmål

Regionalt
Regional samordning

Lokalt
Kommunala mål och  

konkret arbete 

Globalt
Agenda 2030 - 17 hållbarhetsmål
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Vad innehåller  
miljöbokslutet?
I miljöbokslutet kan du läsa om hur miljön i Kalmar mår och om hur Kalmar kommun bidrar till att uppnå 
Sveriges nationella miljömål.
 
Hur miljön mår
När det gäller försurning, ozonskikt, säker strålmiljö och frisk luft är tillståndet i miljön relativt gott, du ser det 
som gröna löv i trädet.  Inom de andra områdena har vi i Kalmar 
kommun, liksom i Sverige och övriga världen, stora utmaningar 
framför oss. Du kan läsa mer om tillståndet i miljön under de 
olika rubrikerna i bokslutet – vatten, klimat, miljögifter, levande 
landskap och god bebyggd miljö.
 
Vad Kalmar kommun gör
De gula löven motsvarar miljömål där systematiskt arbete pågår, 
medan de röda löven är områden där kommunen behöver utveck-
la arbetet. I bokslutet får du veta vad kommunen gjort inom de 
olika områdena under året som gått. Bokslutet fungerar också som 
ett stöd när kommunen ska bestämma vad som ska göras härnäst.
 
Vilka omfattas?
Alla kommunens förvaltningar och bolag omfattas av kommunens 
verksamhetsplan och de miljömål och inriktningar som ges där. 
Därför ingår hela kommunkoncernen i miljöbokslutet.  Vill du 
veta mer om respektive förvaltnings eller bolags miljöarbete gå 
gärna in på www.kalmar.se eller på bolagens hemsidor.

Inget ytterligare arbete krävs
utöver det som redan görs

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs

Lite eller inget arbete 
pågår – mycket arbete krävs
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Illustration: HultbergMartens
På sista sidan finns bilden i större format.
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Kommunens miljöarbete
Kommunen arbetar för en VÄLMÅENDE NATUR, med ett rent Östersjön och ett levande odlingslandskap. Flera kom-
munala bolag står för viktiga miljö- och samhällstjänster som vattenrening och förnybar energiproduktion. Att göra 
naturen tillgänglig för friluftsliv och rekreation bidrar till att människor mår bra.

Miljömässig SAMHÄLLSUTVECKLING stöttar ekosystemtjänster som vattenrening och biologisk mångfald. Det ska-
par också förutsättningar för hållbart resande och smidig återvinning.

Att möjliggöra MILJÖSMART LIV innebär bland annat att kommunen stödjer medborgare i att leva och konsumera 
miljömedvetet, till exempel cykla och sortera ut matavfall. Information och tjänster ingår, till exempel att delta i kom-
munens elbilspool.

KUNSKAP OCH LÄRANDE handlar om att elever i förskola och skola ska få en god miljökompetens så att de rustas 
för en vardag och ett yrkesliv där miljöfrågan blir alltmer självklar. Även andra medborgare får miljökunskap via kom-
munens verksamheter, till exempel medarbetare, brukare och besökare på bibliotek och evenemang.

I kommunens uppdrag ingår att bedriva MILJÖTILLSYN. Vid tillsynsbesök kontrolleras att verksamheter med miljöpå-
verkan följer miljölagstiftningen och viss rådgivning ges.

I KOMMUNEN SOM ORGANISATION ingår bland annat arbete med energieffektivisering i egna fastigheter, klimat-
neutrala transporter, minskat matsvinn, giftfri förskola och miljökrav i upphandling.

Kommunen deltar på olika sätt i UTVECKLING & INNOVATION inom miljöområdet. Det kan handla om nya tekni-
ker och affärsidéer för att förbättra vattenmiljön i havet eller pilotprojekt för bättre transportlösningar.
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Kalmar kommunkoncern är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2012. 
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Vatten
Rent och giftfritt vatten är viktigt för Kalmar kommuns attraktivitet, för turism, idrott 
och livskvalitet. Samtidigt är Östersjön ett av världens mest förorenade hav.  Havs- och 
vattenmyndigheten har konstaterat att statusen i Östersjön och i de flesta vattendrag i 
kommunen behöver bli bättre.

Bara naturlig försurning
Försurningen i Kalmars vattendrag har minskat tack vare det kalkningsprogram som 
kommunerna kring Kalmarsund jobbar efter. Kalkningen är en förutsättning för att 
hålla försurningen under kontroll.

Ingen övergödning
Den extra näring som människan släpper ut i havet orsakar övergödning, vilket innebär 
bland annat syrebrist och algblomning. Detta påverkar både livet i havet och de männ-
iskor som vill njuta av ett friskt hav med rent vatten. Kommunen arbetar systematiskt 
för att förbättra tillståndet, både med att hålla kvar näringen på land och med att ta 
upp den ur havet. Den stora utmaningen är att de näringsämnen som släpptes ut för 
decennier sedan fortsätter påverka vattnet.

Levande sjöar och vattendrag
Mer kunskap behövs om hur våra vattendrag mår. Vi vet att människans ingrepp 
genom åren, till exempel uträtning av åar, har påverkat djurlivet negativt.  I raka åar 
rinner vattnet snabbare, vilket gör det svårare för vattnet att sippra ned och bli grund-
vatten. Då förs också mer näringsämnen ut till havet istället för att falla ner på botten 
och tas upp av marken. Kommun, markägare och ideella aktörer samarbetar för att 
förbättra statusen i sjöar och vattendrag. 
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Hav i balans +

levande kust 

& skärgård

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Grundvatten av god kvalitet
Det kommunala dricksvattnet i Kalmar är av god kvalitét, och övervakas noggrant. 
Privata brunnar är mer utsatta. Under året kontrollerade kommunen särskilt verk-
samheter i så kallade vattenskyddsområden, för att vara säker på att inget släpps ut 
som kan förorena dricksvattnet. De senaste årens vattenbrist har visat på behovet av 
att hushålla med grundvattnet. Kommunen arbetar för att den framtida vattenför-
sörjningen ska vara stabil och säker.

Myllrande våtmarker 
Våtmarker bidrar till biologisk mångfald, eftersom de är hem åt många djur och 
växter samtidigt som de håller kvar näringsämnen på land. Kalmar kommun har bara 
små arealer med naturliga våtmarker och många våtmarksområden har tidigare dikats 
ut. I kommunen finns åtminstone ett 60-tal våtmarker som anlagts under de senaste 
decennierna. Många är till för att ta hand om näringsämnen, men en del har främst 
andra syften, till exempel bevattningsdammar. Skötseln beror på vilken funktion våt-
marken har och är inte alltid optimal varken för att gynna biologisk mångfald eller 
för att minimera övergödningen. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård
De stora problemen i Östersjön är övergödning, miljögifter och ett för litet fiskbe-
stånd. På flera ställen är havsbotten död. För att få ett hav i balans måste alla miljö-
mål kopplat till vatten uppfyllas. Kalmar kommun är en av de kommuner i Sverige 
som jobbar allra hårdast med miljön i Östersjön.

God bebyggd miljö
Hur vi bygger påverkar vattenmiljön. Dagvatten rinner från våra byggnader och vä-
gar och kan få med sig både näringsämnen och föroreningar till vattendrag och hav. 
Dagvattendammar är ett sätt att rena vattnet. I kommunen renas i nuläget ungefär 
70 % av allt dagvatten. 
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Med sikte på god vattenstatus
Ett av Kalmar kommuns prioriterade miljömål är att vattendragen och Kalmarsund successivt ska uppnå så kallad 
god status. Där ingår bland annat minskad övergödning, minimering av föroreningar och stabil mängd grund-
vatten. 

Ny kunskap om vår påverkan på Östersjön
Kalmar kommun arbetar enligt den internationella överenskommelsen Baltic Sea Action Plan, som bland annat 
innebär att ”ta sin del” för att minska övergödningen. Under 2017 tog Kalmar som första kommun någonsin 
fram hur stor denna påverkan är mätt i mängd kväve och fosfor. Samarbete med lantbrukare, åtgärder på enskilda 
avlopp och ett nytt effektivt reningsverk gör att målet för kväve ser ut att nås. Däremot räcker inte åtgärderna 
till när det gäller fosfor. Det innebär att mer arbete krävs för att få upp fosfor ur havet, till exempel via odling av 
musslor och alger. Ett alternativ är att ta upp själva bottensedimentet och rena det på land.
 
Spetsprojekt som sätter Kalmar på kartan
Kommunen deltar i pilotprojekt när det gäller både musselodling och rening av bottensediment. Musselprojekt 
har pågått i kommunen sedan 2009. Under 2018 ska musslor testas som hönsfoder. Inom projektet Baltic Blue 
Growth, som pågår till 2020, testas ny teknik för kommersiella musselodlingar. Med start 2018 kommer Kalmar 
kommun driva ett projekt där ny teknik för att rena bottensediment ska testas i Malmfjärden.
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Levande vattendrag
Projektet Levande Vattendrag drivs av vattenråden och handlar främst om att förbättra miljön för de djur som 
bor i och runtomkring vattendrag i kommunen. Under 2017 gjordes 22 lekbottnar och åtta uppväxtmiljöer för 
fisk iordning i Halltorpsån och Hagbyån. 

Dammar, dämmen och avlopp
Dammar och dämmen renar dagvatten, minskar risken för översvämning, håller kvar näringsämnen på land och 
är bra för fisk, insekter och fåglar. Under 2017 byggdes bland annat ett dämme i Skärgårdsstaden och en damm i 
södra Ljungbyholm. Sex dammar och dämmen renoverades. Ett flerårigt arbete med att kontrollera alla enskilda 
avlopp i kommunen slutfördes under året. 75 % av de avlopp som inte var tillräckligt bra är redan åtgärdade.

Spela fotboll med gott samvete
Naturvårdsverket presenterade under året ny kunskap om hur mikroplaster sprids till vatten, där de sedan påver-
kar djur och kanske även människor. Gummigranulat på konstgräsplaner tros vara en av de stora källorna. Under 
året har Kalmar kommun därför infört nya rutiner för snöröjning och undersökt nya metoder för att anlägga 
konstgräsplanerna.

Vattendetektiver och väsenvandring
Tillsammans med vattenråden har Kalmar kommun drivit projektet Vattendetektiver där elever i årskurs 1-6 får 
lära sig mer om vatten via exkursioner och uteklassrum. Under 2017 deltog ett 20-tal lärare och cirka 100 elever. 
För att öka intresset för åar och vattendrag genomfördes under året sex vandringar med temat ”Vattenväsen”, som 
samtliga var fullbokade. Vandringarna på Stensö och Krankelösa gjordes sedan till en app.
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Framåtblick 2018
• Start för mätningar av tillståndet i alla sju åar i kommunen. 
• Första testerna av ny teknik som ska rena bottensedimentet i Malmfjärden.
• Resultat av hur musslor odlade i Kalmarsund fungerar som hönsfoder.
• Test av dagvattenlösningar som ligger i havet istället för på land tillsammans med  

Chalmers Tekniska Högskola.

TEMA CIRKULÄRT 
Läs om att 

cirkulera vatten  
på sidan 32

Visste du att...

• Kalmar Energi halverade vattenförbrukningen i fjärrvärmeverket genom att återanvända 
processvattnet. 

• Kalmar under 2017 blev en kranmärkt kommun. Inget flaskvatten ska användas längre. 

• Kalmarhem testade automatisk tvättmedelsdosering i Norrliden, vilket minskade  
tvättmedelsanvändningen. 

• Kalmar Vatten lyckades minska kemikalieanvändningen med 30 % i en del av reningsverket.



15



16

Klimat

Frisk luft

Inget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som 
redan görs.

Klimatfrågan är vår tids stora miljöutmaning. Förbränning av fossila bränslen är den 
främsta orsaken till ett förändrat klimat. De klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges 
gränser minskar, men behöver göra det i en snabbare takt för att vi ska nå våra mål. De 
utsläpp som vår import av varor orsakar minskar dock inte.

Begränsad klimatpåverkan
Klimatet mår inte bra. SMHI:s prognoser pekar på att årsmedeltemperaturen här i Kal-
mar kommer stiga med mellan 3 och 5 grader till år 2100. Kalmar kommun arbetar för 
att hela kommunen ska bli fri från fossila bränslen. 

Frisk luft
Luftkvalitén i Kalmar är generellt god. Innehållet av partiklar och andra luftföroreningar 
mäts regelbundet. Längs tungt trafikerade vägar är luften sämre, på grund av bilarnas 
utsläpp och slitage mellan däck och vägbana. En annan källa till partikelutsläpp är ved-
eldning i pannor och kaminer. Via tillsyn konrolleras att tillverkande företag inte släpper 
ut mer luftföroreningar än tillåtet.

Skyddande ozonskikt
En global överenskommelse från 1989 om att stoppa ozonnedbrytande utsläpp har gjort 
att ozonskiktet nu håller på att återskapas. Kommunens tillsyn av köldmedia bidrar till 
att nå målet.

God bebyggd miljö
Hur vår bebyggda miljö är utformad påverkar klimatet. Och ett förändrat klimat med 
extremväder och havsytehöjning påverkar hur och var man kan bygga framöver. Kalmar 
kommun arbetar med att få in miljöaspekter i samhällsplaneringen, men en del återstår 
bland annat inom klimatanpassning. 

Begränsad 

klimatpåverkan

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Skyddande 

ozonskikt

Inget ytterligare arbete 
krävs utöver det som 
redan görs.
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Fossilbränslefri kommun 2030
År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt. Inom el och värme är vi nästan 
framme. Transporterna är den stora utmaningen. En positiv trend är den omsvängning mot el, biogas och biodie-
sel som tog fart i samhället som helhet under 2017. 

Första gröna flygbränslet
Kalmarregionen växer och utvecklas, vilket antagligen kommer att innebär att även flygresorna kommer att öka. 
Minskad klimatpåverkan från flyget är därför viktigt. Under 2017 genomfördes ett test med grönt flygbränsle på 
Kalmar Öland Airport, där bioflygbränsle motsvarande nio flygningar till Stockholm blandades i tanken. Från 
och med 2018 kommer Kalmar kommun att klimatkompensera för de fossila utsläpp som orsakas av resor i arbe-
tet genom att köpa grönt flygbränsle. Kalmar Öland Airports mål är 5 % bioflygbränsle 2018, 50 % år 2025 och 
100 % år 2030.

Ständiga åtgärder för ökad cykling
Arbetet för att göra Kalmar till en ännu bättre cykelkommun fortsatte under 2017. Nya cykelbanor byggdes 
bland annat på Esplanaden, Norra vägen och i södra Ljungbyholm. En del av Stensövägen blev så kallad bymil-
jöväg. Fler cykelställ sattes upp på Kvarnholmen. Fem cykelkampanjer genomfördes under året, bland annat för 
sommarparkering och cykellyse. Trots det minskade cyklingen i kommunen med 3,3 % jämfört med 2016 sett 
över hela året. Ökningen av resandet i kollektivtrafiken kan vara en anledning. 

Sveriges största solpark på gång
Kalmar Energi startade under 2017 uppbyggnaden av Törneby solcellspark. Parken ligger resurseffektivt på en 
yta på Kalmar Öland Airport, som inte kan odlas eller bebyggas och där det inte får vistas människor. Den första 
etappen av fyra blev färdig under året, och ägs till en tredjedel av privatpersoner och två tredjedelar av företag. 
Som färdigbyggd kommer Törneby vara Sveriges största medlemsägda solcellspark. På kommunens fastigheter 
finns tio solcellsanläggningar. Under 2018 ska ytterligare femton anläggningar byggas.



19

Fossilfri kollektivtrafik
I september 2017 blev busstrafiken i hela Kalmar län fossilbränslefri. Alla bussar i Kalmar kommun drivs på 
biogas. Resorna i kollektivtrafiken ökade med 4,2 %, vilket gjorde att Kalmar kommuns mål om årlig ökning av 
resandet uppnåddes. 

Kalmar Energis solpark på Kalmar Öland Airport. 
Foto: Kalmar Energi

Under 2017 blev busstrafiken i länet fossilbränslefri. 
Foto: Adam Linnér

Ladda el och tanka gas
Sammanlagt finns 26 allmänna laddplatser för elbil i Kalmar Energis elmackar. Laddningen i dessa fördubblades 
under året. För Kalmar kommuns egen verksamhet finns 34 laddplatser. Mobila laddstationer med solceller ska 
testas på ställen där kommunen har verksamhet, men inte äger fastigheterna. I biogasmackarna i kommunen 
finns bara lokalproducerad gas. 
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På väg mot klimatneutrala resor och transporter
2020 ska alla kommunbetalda resor och godstransporter 
vara klimatneutrala. Det innebär att förnybart bränsle ska 
användas. Om det inte är tekniskt möjligt så godkänns 
klimatkompensation. Vid 2017 års slut  drevs två tredjede-
lar av kommunens 405 lätta fordon på förnybart bränsle. 
Tunga fordon och arbetsmaskiner går sedan ett år tillbaka 
på biodiesel. KIFAB och Kalmar Öland Airport blev fos-
silfria i den egna verksamheten under 2017.  KSRR är fos-
silbränslefritt tack vare en omställning till biogas och HVO. 
Under 2017 gick de även över till att köpa in fossilfria 
transporttjänster.

Visste du att... 

• Kalmarhem klarade Skåneinitiativets krav på 20 % energieffektivisering 2007-2016, och 
siktar nu på ytterligare -15% till 2025. 

• KIFAB hjälper hyresgäster som vill bli miljösmarta. Under 2017 lyckades man minska en 
enskild hyresgästs koldioxidutsläpp med hela 100 ton/år. 

• Kalmar hamn påbörjade utbytet av åtta stora fossildrivna kranar till hybriddrift.

Framåtblick 2018
• Stor satsning på cykling och kollektivtrafik längs Norra vägen.
• KIFAB och Kalmar Öland Airport förenklar för cykelpendling genom bland annat nya cykelgarage.
• Minst fjorton nya laddplatser för kommunens elbilar, fördubbling av KIFAB:s elbilsplatser och utökning till 

100 laddplatser på Kalmarhem.

Biogas

Diesel

HVO

Etanol

El

Kalmar kommuns egna bilar fördelade 
på drivmedelstyp.
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• Se över upphandlingspolicyn, bland annat avseende miljö och klimat

”Övergången till 
förnybar diesel i 
våra egna lastbilar 
minskar kommu-
nens koldioxidut-
släpp med 35%.”

TEMA SKOLA: Läs på sidan xx om hur 
skolorna i Kalmar kommun jobbar 
med minskat matsvinn.
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Idag finns det runt 145 000 kemikalier registrerade i världen. Vissa används som de 
är medan andra finns dolda inuti varor. I nuläget saknas en hel del kunskap om hur 
människors hälsa påverkas, framförallt när ämnena kombineras med varandra.

Giftfri miljö
Vissa miljögifter minskar medan andra ökar. Ökad global konsumtion ger ökad 
produktion av kemikalier i varor, vilket i sin tur ökar spridningen av farliga ämnen. 
Kalmar kommun arbetar både inom den egna verksamheten och via tillsynen med att 
fasa ut farliga ämnen och sanera förorenade områden. 

Miljögifter

Giftfri miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Inga gifter i vår vardag eller i vår natur
Arbetet med giftfri förskola och skola fortsätter
Under året beslutades om en handlingsplan för giftfria förskolor och skolor i Kalmar kommun. Sedan 2014 har 
arbete pågått med att bland annat rensa ut gamla plastleksaker och byta ut plast i köken. Handlingsplanen kom-
mer se till att alla arbetar likadant. 

Nya metoder för att slippa kemikalier
Kalmar kommun använder så lite kemikalier som möjligt. Ogräsbekämpning görs mestadels giftfritt. För att 
komma åt ogräs vid vägar genomfördes under 2017 ett lyckat försök med en maskin som bara använder hett 
vatten. Även lokalvården görs utan kemiska produkter, så långt det är möjligt. Under året testades städning med 
avjoniserat vatten. Kommunen har haft ett internetbaserat system för kemikaliehantering på prov under året. 
Systemet ska göra det enklare att få bort farliga ämnen från verksamheten.

Giftfri trädgård
Tillsammans med lokala trädgårdsbutiker, vattenråden och Kalmar Vatten genomfördes kampanjen ”Giftfri 
trädgård” under 2017. Via den fick invånarna lära sig om hur man kan göra för att slippa använda bekämpnings-
medel i trädgården.

Betala av på gamla miljöskulder
Under 2017 fick kommunen pengar av Naturvårdsverket som gör det möjligt att fortsätta saneringen på Vassmo-
lösa ångsåg och inleda saneringen av gasverksområdet. Arbetet med gamla deponier i Tegelviken och Barkestorp 
fortsatte. Genom kommunens tillsynsansvar bevakades arbete på bland annat Tvärskogs sågverk, Landstingets 
brandövningsplats och Rifa-området. I ett pilotprojekt testade KSRR och Linnéuniversitetet att rena oljeskadad 
mark med hjälp av solrosor.

Framåtblick
• När den nya Djurängsskolan byggs genomförs ett pilotprojekt med tuffa krav på giftfria material.
• Tillsynsprojekt på butikernas märkning av kemiska produkter och på bekämpningsmedel.
• Översyn av hur överblivna läkemedel tas om hand inom omsorgen.
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Levande landskap
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs..

Som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd ska människor ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö. Ekosystemtjänster som pollinering och rening av vatten och 
luft är livsnödvändiga. Även näringslivet, till exempel jordbruk och skogsbolag, är 
beroende av det som naturen ger. Den biologiska mångfalden, som ligger till grund 
för ekosystemtjänsterna, är på nedgång i Sverige och världen.

Ett rikt odlingslandskap 
Århundraden av brukande av mark har format naturen i Kalmar. Lantbruket är 
livskraftigt och det finns fortfarande ganska gott om naturbetesmarker och bevarade 
kulturmiljöer. Trenden att mindre lantbruk slås ihop till större och att markerna 
brukas intensivare och mer ensidigt påverkar det rika odlingslandskapet och växt- och 
djurlivet negativt.

Levande skog
I Kalmar kommun finns några av de mest värdefulla områdena i världen när det gäl-
ler eklandskap. Markägarna har därför ett stort ansvar för att bevara dessa sällsynta 
miljöer, och se till att viktiga skogsområden hänger ihop så att de djur och växter som 
lever där klarar sig på sikt. I kommunens egen skog är skogsbruket miljöcertifierat. 
Samtidigt finns ett stort behov av mark att bygga på, som kan innebära att värdefulla 
skogsmiljöer påverkas. Ett långsiktigt grepp kring återväxt och hur skogsområdena 
behöver hänga ihop behövs.
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Lite eller inget 
arbete pågår – 

mycket arbete krävs.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden är hög i Kalmar kommun men många arter är hotade. 
De mest värdefulla miljöerna är strandängar, sandiga marker och ekmiljöer. Områden 
behöver bevaras och stärkas för att vi ska vara säkra på att de är livskraftiga även i fram-
tiden. Träd som är unga idag behöver skyddas för att efterträda de som nu är gamla. 
Det här är det mål där mest arbete behövs, inte bara lokalt utan även regionalt och 
nationellt. 



26

Bruka och vårda långsiktigt hållbart
För att bidra till miljömålen inom området ”Levande landskap” vill Naturvårdsverket att kommuner arbetar med 
grön infrastruktur vid exploatering och planering, att takten i arbetet med att skydda tätortsnära natur ökar och 
att ekosystemtjänster som biologisk mångfald och friluftsliv tas med i översiktsplaner.

Unika eklandskap
Kalmar kommun har ett unikt eklandskap. Naturlig ekskog är en naturtyp som nästan har försvunnit i Europa. 
Sverige har ett särskilt stort ansvar och Kalmarkusten är ett av de mest värdefulla områdena. Under 2017 fick 
kommunen pris för sitt arbete med ekskogen. Kommunens skogbruksplan och utbildning ska se till att kommu-
nen vårdar skogen på rätt sätt. 

Samarbete för sandmiljöer
När ett område behöver användas av människan kan målkonflikter uppstå. Under 2017 gjordes ett avtal med 
länsstyrelsen och Kalmar Vatten om åtgärder i sandmiljöer i Vassmolösa. Området är både viktigt för kommu-
nens dricksvattenförsörjning och värdefullt för sandberoende insekter, till exempel bin. Insekterna behöver öppen 
sand för att överleva, samtidigt som öppen sand ökar risken för att föroreningar ska tränga ner till grundvattnet. 
Genom småskaliga åtgärder där det är låg risk för förorening kan målkonflikten förhoppningsvis lösas.

Friluftsliv för välmående 
Friluftsliv är ett bra exempel på en gratistjänst från naturen som gör att människor mår bra. Under 2017 anställ-
des en friluftsutvecklare på Kalmar kommun. Ett första steg i arbetet är att samla ihop information om vad som 
redan finns i kommunen, och berätta om det så att fler människor hittar ut i naturen. Under året rustades bryg-
gor, grillplatser och vandringsleder upp. Nya aktivitetsparker och utegym skapades.

Mer ekologisk och närodlad mat
Under året avslutades kommunens nio livsmedelsupphandlingar för de kommande två till fyra åren. Krav ställdes 
bland annat på djurskydd, hållbart fiske och certifierad palmolja. För kaffe och bananer ställdes krav motsvarande 
rättvisemärkning, dvs socialt ansvarsfull odling. 30 % av kommunens livsmedel är ekologiska. Köken väljer råva-
ror efter säsong.
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En kommun som främjar landsbygden 
LRF delade under 2017 för första gången ut pris till Sveriges grönaste kommun. Med ”grön” menas då att främja 
lantbruk, skogsbruk och andra gröna näringar. Kalmar kommun placerade sig bland de tio bästa.
Digitalisering är viktigt för att göra det enklare att bo och driva verksamhet på landsbygden. Under 2017 sattes 
målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband av god kvalitet senast 2020. 

Framåtblick 2018
• Ökat fokus på friluftsliv med både informationsinsatser och förbättringar utomhus, med fokus på rekreation 

och att ”bara vara” i naturen.
• En plan med riktlinjer för träd i staden ska tas fram. 
• Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur blir färdig.
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God 
bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Säker 

strålmiljö

Inget ytterligare arbete 
krävs utöver det som  
redan görs.

Hur samhället behöver vara planerat och fungera för att vi ska nå en hållbar utveck-
ling ingår i målet om ”En god bebyggd miljö”. Kollektivtrafik, kulturvärden, hälsa och 
säkerhet, tätortsnära natur och energisystem är några exempel. 

God bebyggd miljö 
Kalmar kommun kan påverka den bebyggda miljön, och har därmed ett stort ansvar. 
Arbete sker bland annat inom exploatering av mark, planarbete, hantering av dagvatten 
och avlopp och resursförbrukning. Kommunens Översiktsplan och Vatten och Avlopps-
policy ska vägleda i arbetet. Kalmar kommun är rik på kulturvärden, vilka tas om hand 
för kommande generationer.

Säker strålmiljö 
Kommunen arbetar systematiskt med att se till att invånarna i Kalmar skyddas från 
strålning. Kontinuerliga mätningar görs på olika ställen i kommunen, för att bevaka 
nivån på radioaktiv strålning. Kalmars rullstensåsar är riskområden för markradon. 
Privatpersoner erbjuds gratis radonmätning i bostaden. Vid planering av bostäder, för-
skolor och skolor tas hänsyn till elektromagnetiska fält. Under 2017 gick kommunens 
inspektörer igenom solskydd i utomhusmiljöer på förskolor i kommunen.

God bebyggd miljö
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Utveckla ett miljösmart samhälle
För att bidra till miljömålet kan en kommun utveckla parker, grönområden och tätortsnära natur, skapa en 
klimatsmart och trygg transportinfrastruktur där gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik prioriteras. Kommu-
nerna kan i sin roll som byggherre, fastighetsägare eller hyresgäst även ställa miljökrav på byggnader.

Energismarta fastigheter
2012 sattes ett mål om 20 % minskad energianvändning i kommunkoncernens fastigheter till 2017. Nyinstal-
lerade system ska justeras under 2018, slutresultatet kommer 2019. El och värme styrs automatiskt för att det ska 
vara enkelt för kommunens verksamheter att vara energismarta. Vid nybyggnation och renovering ställs höga krav 
på energieffektivet och inneklimat. När byggmaterial välj tas hänsyn till livscykelkostnad, vilket gynnar material 
med lång hållbarhet och lågt underhållsbehov som tegel, sten och aluminium. 

Skolelevers syn på en hållbar framtid
Hållbar utveckling är integrerat i 12 av skolans 17 ämnen. För att underlätta för Kalmar kommuns lärare att följa 
läroplanen tog kommunens utvecklingslärare under 2017 fram ämnesövergripande material på temana ”Konsum-
tion” och ”Energi- och teknikutveckling”. Falkenbergsskolan tog flera initiativ under året, varav ett tillsammans 
med Länsförsäkringar. Ungdomarna fick i uppdrag att fundera kring hur de kan bidra till hållbarhet i framtiden. 
Även en dialogdag med Kalmar Energi, KVAB, KSRR och Nöbble gård anordnades. Företagen fick då ta del av 
elevernas idéer kring hur samhället kan tackla utmaningar som energi, resursanvändning, matproduktion och 
vattenbrist.
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MINIMERA

ÅTERANVÄNDA 

ÅTERVINNA

ENERGIÅTERVINNA

DEPONERA

1. MINIMERA
Sedan flera år tillbaka mäts matsvinn i kommunens skolmatsalar. 2017 års resultat blev att 15 gram per portion slängs. 
Under 2017 gjordes de första mätningarna inom omsorgen.
2. ÅTERANVÄNDA
En renovering inleds alltid med att det som kan återanvändas tas om hand, t.ex. toalettstolar, köksutrustning och föns-
ter. Även hängrännor, tegelpannor och annat byggmaterial återanvänds om de är i gott skick. Tusentals saker passerar 
varje år Återbruket, kommunens egen central för återanvändning.
3. ÅTERVINNA 
Cirka 35 % av hushållens förpackningar återvinns inte. För att öka källsorteringen erbjuder Kalmarhem minst åtta 
fraktioner i sina miljörum. Under 2017 testades även insamling av matfett på 12 ställen. KIFAB arbetar för att miljör-
ummen ska kännas ännu fräschare, och testar därför ett nytt koncept på Varvsholmen under 2018. 
4. ENERGIUTVINNA 
2017 sorterade hushållen i kommunen ut 65 % av matavfallet som då blev energirik biogas. Det avfall som inte sorte-
ras ut används som bränsle vid cementtillverkningen på södra Öland.
5. DEPONERA
Mindre än en procent av avfallet i Sverige läggs på deponi. Kommunen arbetar med att minska deponering till exempel 
genom att rivet fasadtegel och betong används som utfyllnad vid nya byggen. Farliga ämnen som kvicksilver i belys-
ning fasas ut och måste då deponeras.

Sluta slösa och släng rätt
Den totala mängden avfall i Kalmar kommun som geografiskt område ökar. Under året bestämdes att avfallet i 
kommunkoncernen ska minska med 30 % mellan 2018 och 2025. 
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Säker miljö för hälsan
Medarbetare med kunskap om miljö och hälsa är nära involverade i kommunens planarbete, för att se till att 
frågorna fångas upp tidigt i processen så att inte problem dyker upp längre fram. Varje år genomför kommunens 
hälsoskyddsinspektörer tillsynsbesök på skolor, förskolor, bassänger och verksamheter med höga hygienkrav, till 
exempel tatuerare. Under 2017 besöktes även alla migrationsboenden. Ett projekt för tillsyn i hyresfastigheter 
påbörjades och fortsätter under 2018. 

Framåtblick 2018
• KSRR öppnar en ny återvinningscentral med syfte att öka återbruk och insamling av farligt avfall.
• Projektering av Tallhagsskolan med energi och miljö i fokus påbörjas.
• Kalmar Science Park inkluderar en hållbarhetsmodul i sin inkubator, med syfte att få deltagande företag att se 

de affärsmässiga fördelarna med hållbarhet.
• Medarbetare inom Socialtjänsten får lära sig hur de kan stötta brukarna att agera mer miljösmart. 

TEMA CIRKULÄRT 
Läs om den cirku-
lära garderoben 

på sidan 32

Visste du att... 

• Som första företag i regionen finansierade KIFAB en byggnation med ett ”Grönt lån”. Miljö-
nyttan med tågdepån möjliggjorde den gröna finansieringen. 

• Vid byggnation ställer Kalmarhem krav på ”Hållbart boende” bl.a. när det gäller återvinning 
av rivningsavfall, val av byggmaterial och miljösmart liv i bostäderna. 

• Energiförbrukningen i kommunens gatubelysning har gått ner med 10% de senaste två 
åren, trots en ökning med 1000 belysningspunkter.
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Ett cirkulärt samhälle
Ska mänskligheten överleva på lång sikt behöver flödena i vårt samhälle gå från att vara linjära till att bli cirku-
lära. Inga icke förnybara resurser som metaller och mineraler ska hamna på soptippen. Förnybara råvaror behöver 
användas så smart som möjligt. En förändring av konsumtion och affärsmodeller är nödvändig.  

Den cirkulära garderoben
Hållbar textilanvändning har stått i fokus under 2017. Klädbytardagar och studiecirklar om kläders livslängd an-
ordnades. Fem tusen besökare såg länsmuseets utställning ”Stilmedveten” under hösten 2017. Företaget Human 
Bridge tar hand om alla textilier som hamnar hos KSRR. 88 % av det som samlas in återanvänds. Under 2017 
stod KSRR:s medlemskommuner för den största ökningen av textilåtervinning i södra Sverige.

Biblioteken - cirkulärt tänk i 300 år
Genom biblioteken har Sveriges kommuner sedan långt tillbaka bidragit till en cirkulär ekonomi. Kalmars tio 
bibliotek lånar ut mer än en halv miljon böcker om året, inklusive miljösmarta e-böcker. Huvudbiblioteket 
besöktes över 200 000 gånger under året. Biblioteksbussen gör det enklare att låna böcker även utanför tätorten. 
Biblioteken sprider också kunskap. Under 2017 ordnades bland annat föreläsningar på temat minskat matsvinn 
och trädgårdsodling.

20 år av återbruk
Återbruket, kommunens egen central för återanvändning, har funnits sedan 1997. De har under dessa år sett till 
att tiotusentals möbler, byggmaterial och andra saker fått ett andra liv. Även privatpersoner får handla! Arbete 
pågår med att koppla en fritidsbank till Återbruket.

Ju fler vattencirklar desto bättre
Dricksvatten används i våra hem, för bevattning av grödor och i industrin. Tänk om man kunde använda vattnet 
flera gånger innan det släpptes ut? Att spola toaletten med duschvatten är ett exempel. Kommunen tar med sig 
tankarna på cirkulära vattenflöden in i 2018, både i arbetet med det nya Kalmarsundsverket men också i bevatt-
ning av planteringar och fotbollsplaner.

TEMA  CIRKULÄRT
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Vill du veta mer?

Sara Gripstrand  
0480-45 00 89  
sara.gripstrand@kalmar.se

Tack för att du läst Kalmar kommuns miljöbokslut!

Karin Löfström 
0480-45 01 65 
karin.lofstrom_1@kalmar.se

Läs mer om miljöarbetet i Kalmar kommun på  
www.kalmar.se och på de kommunala bolagens hemsidor.

Vill du veta mer om miljön i Kalmar län gå in på
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om 
kommunens övergripande miljöarbete, kontakta strategerna för 
ekologisk hållbarhet:
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Inget ytterligare arbete krävs
utöver det som redan görs

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs

Lite eller inget arbete 
pågår – mycket arbete krävs
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