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Miljöredovisning 2018  

Inledning 

Om redovisningen och nyckeltalen  
Här redovisas kommunens övergripande miljöarbete och den delen av hållbarhetsarbetet 
under 2018 som är mest relaterad till miljöfrågor. Utgångspunkter i miljöredovisningen är 
dels FN:s Agenda 2030 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål som är beslutade av 
riksdagen, dels kommunens egna mål och relevanta projekt. Oskarshamns kommun är medlem 
i föreningen Sveriges Ekokommuner, för kommuner som arbetar för en hållbar 
samhällsutveckling. 

Ett urval av Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal redovisas i texten. De finns i sin helhet 
på websidan http://sekom.miljobarometern.se/oskarshamn. Så långt som möjligt gäller 
nyckeltalen 2018, men i vissa fall senast möjliga år. 11 av de 16 nyckeltal som följs upp har 
för en positiv trend. Övriga fem nycketal visar en negativ trend. 

Strategisk satsning för en hållbar kommun  
Hållbarhetsarbetet har fortsatt med fokus på att färdigställa Hållbarhetsprogrammet som 
skickades på remiss/ samråd i december 2017. Under 2018 har Hållbarhetsprogrammet 
bearbetats utifrån de synpunkter som inkommit under samrådsperioden. 

Syftet med hållbarhetsprogrammet är att skapa en struktur och ett samlande synsätt för 
kommunens hållbarhetsarbete, både vad gäller miljö, folkhälsa och andra utvecklingsfrågor. 
Hållbarhetsprogrammet kopplas till kommunens övergripande vision, och till den kommande 
översiktsplanen. En stor utmaning i hållbarhetsarbetet är kommunens variation av 
arbetsplatser, kompetenser och förutsättningar. Det är avgörande att hela organisationen 
gemensamt arbetar för en hållbar utveckling, och att alla känner till riktningen som utgörs av 
kommunens vision.  

Miljöledning 
Miljöledning är ett begrepp som beskriver tekniker och metoder för hur en organisation styr, 
leder och utvecklar sitt miljöarbete. De hel- och delägda kommunala bolagen har alla 
miljöledingssystem som är certifierade enligt ISO 14001. I förvaltningsorganisationen följs 
miljöarbetet upp genom uppföljning av gröna nyckeltal, i verksamhetsberättelser och i 
årsredovisningen (miljöredovisningen). 

Samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
Kommunen samverkar med andra kommuner och regionala aktörer inom många frågor som är 
viktiga för en hållbar utveckling lokalt och regionalt. Samarbetet gör att våra resurser kan 
utnyttjas bättre för att komma längre. Exempel på sådana samverkansgrupper är regionala 
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Miljömåls- och klimatnätverk, Klimatkommissionen Kalmar län, Kalmarsundskommissionen, 
Energikontor Sydost och Miljösamverkan sydost. Kommunen är också medlem i föreningen 
Sveriges Ekokommuner (SEKOM), ett nätverk för kommuner med höga ambitioner vad gäller 
klimat och miljö. Kommunen medverkar också i Sveriges regerings initiativ ”Fossilfritt 
Sverige 2030” och är medlem i det europeiska initiativet Borgmästaravtalet som båda handlar 
om att minska klimatpåverkande utsläpp.  

Miljöpåsen 
Kommunfullmäktige hade under 2018 avsatt 500 000 SEK för att fördela till olika 
miljöåtgärder under året. År 2018 har pengarna satsats på ytterligare åtgärder för att begränsa 
förekomsten av kemikalier i barns närmiljö, som en del i arbetet för miljömålet Giftfri miljö, 
samt utveckla utemiljöer. De har också använts till utbyggnad av laddinfrastruktur för 
elfordon i kommunen, som en del av arbetet för att nå målet om en fossilbränslefri kommun 
2030. En betydande del har även gått till olika vattenvårdsåtgärder; till biotopvårdsåtgärder i 
några av kommunens mindre vattendrag samt till ett restaureringsprojekt gällande 
Hamneviken, som är en igenväxt havsvik belägen på Mysingsö med övergödnings- och 
föroreningsproblem. Slutligen har medel från miljöpåsen använts för att anordna lokala 
föreläsningar med fokus på de globala målen och plast i havet. 

Begränsa klimatpåverkan 
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. I de kommunala förvaltningarna och 
bolagen, liksom i övriga samhället, pågår omställningen för att nå målet att år 2030 vara en 
kommun utan nettoutsläpp av fossil koldioxid, och del av en fossilbränslefri region. 
Omställningen är nästan klar i fastighetsbeståndet, där biobränslen ersatt olja, och fordonsflottan 
byts systematiskt ut till fossilbränslefria fordon. 

Inom kommunens gränser har koldioxidutsläppen minskat med 50 procent sedan 1990, enligt 
statistik från SCB. Minskningen beror till stor del på att medborgare, företag och 
kommunorganisationen har gjort stora åtgärder för att sluta elda olja för uppvärmning. För att 
fortsätta minska klimatpåverkande utsläpp krävs motsvarande omställning av transportsektorn 
och utveckling av ett mer hållbart sätt att konsumera. Sankeydiagrammet nedan beskriver 
tillförsel och användning av energi inom kommunens gränser under 2015. Det visar tydligt att 
användningen av fossila bränslen i hushåll och industri är relativt liten, medan 
transportsektorn är fortsatt beroende av fossila oljeprodukter. 
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Figur 1: Sankeydiagrammet beskriver tillförsel och användning av energi inom kommunens gränser under 2015. 
Användningen av fossila bränslen i hushåll och industri är numera relativt liten, medan transportsektorn är fortsatt 
beroende av fossila oljeprodukter. Kärnkraftverkets produktion syns inte eftersom den räknas som nationell 
producent. 

För att underlätta för kommunens invånare att ställa om till fossilfritt har Oskarshamn Energi 
fortsatt arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon. Totalt finns 30 offentliga 
ladduttag i kommunen. Påskallavik, Kristdala och Fårbo har två uttag i respektive ort, 
resterade finns i centralorten. Av de totalt 30 offentliga ladduttagen äger och ansvarar 
Oskarshamns Energi för 20 stycken. Oskarshamns energi har även haft erbjudanden under 
2018 om laddlösningar till kommunens invånare och fastighetsägare från enkla laddboxar till 
laddstolpar med mätning och debitering. Det har även varit fokus på försäljning av 
solcellspaket, samt inkopplingar av mikroproduktionsanläggningar. Oskarshamns energi 
erbjuder även el med ursprungsgarantier från lokalproducerad el från kraftvärmeverk, 
vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. 

Energianvändning i fastigheter 
I kommunens förvaltningar och bolag pågår kontinuerligt arbetet för att effektivisera energi-
användningen och övergå till fossilfri och förnybar energi. Smålandshamnar (f.d. 
Oskarshamns hamn) har installerat ett nytt ventilationssystem i Hamnens hus, och man 
fortsätter arbetet med att byta ut belysning till energisnåla LED-lampor. Byggebo sätter in 
energieffektiva produkter om något måste bytas ut. Byggebo har även installerat ny kulvert 
med nya värmeväxlare i Södertorn, Granliden. Vid Arena Oskarshamn har återbruksvärme 
från arenan ersatt oljepanna i paviljongen. Isolergolv har lagts runt sargen och automatiska 
isolerportar har installerats för att hålla kvar kylan i ishallen. Det har även påbörjats ett 
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projekt för att minska vattenförbrukningen. Oskarshamns energi har installerat fjärrvärme på 
Rödsleskolan. Tekniska kontoret har uppgraderat sitt styrsystem för exaktare och effektivare 
styrning av värme och ventilation i kommunens offentliga byggnader. Vid Oscarsgymnasiet 
och Långelids förskola har ventilationssystemet bytts ut mot ett system med 
värmeåtervinning, ett FTX-system.  

Den kommunala förvaltningen och bolagen har i princip fasat ut olje-eldade värmepannor. 
Istället används biobränsle, värmepumpar eller fjärrvärme. Användning av fossil olja 
förekommer fortfarande, fast endast som reserv och då i små mängder. Fjärrvärmen i staden 
kommer från Oskarshamns energi och produceras till mer än 99 % av förnybara energikällor. 
Av den energi (både värme och el) som användes i kommunala lokaler 2018 var 74 % 
förnybar eller återvunnen energi (jämfört med 91 % år 2015). Siffrorna inkluderar de 
kommunala bolagens lokaler. Anledningen till att andelen förnybar energi minskat 2016 är att 
kommunen då bytte elavtal och köpte 50 % förnybar el istället för tidigare 100 % förnybar el. 

Energieffektiv gatu- och parkmiljö 
I kommunen har det beslutats att alla nya vägar, gång- och cykelvägar ska ha LED-belysning. 
Den befintliga gatubelysningen förnyas efterhand till LED, i vissa fall byts kvicksilverlampor 
ut till begagnad högtrycksnatriumbelysning. LED-lampor drar mindre energi än äldre typer av 
gatubelysning och håller i allmänhet längre tid innan de behöver bytas.  

Gatuavdelningen ser även över de arbetsmaskiner som används inom parkverksamheten och 
ersätter gamla maskiner med t.ex. eltrimmer och andra maskiner som kommer ut på 
marknaden. 

Energi- och klimatrådgivning 
Rådgivning har getts till rådsökande allmänhet, företag och föreningar genom 
rådgivningssamtal, hembesök, föreläsningar, sociala media och olika event. Bland annat har 
det genomförts olika kommunikationsinsatser och aktiviteter riktade till invånarna för att öka 
kunskapen om energieffektivisering och hur vi kan minska vår påverkan på klimatet. Energi- 
och klimatrådgivningen har under 2018 hållit föredrag/publika event om klimatsmart mat, 
belysning, solel, plaster i haven och allmän energirådgivning.  Vi har deltagit i 
Energimyndighetens Nationella insatsprojekt om solel.  

Sedan 2016 medverkar kommunen också i projektet Coacher för energi och klimat (CEK), 
som finansieras av EU. Arbetet syftar till att stötta små företag för att de ska kunna 
effektivisera sin energianvändning. 

Fossiloberoende fordonsflotta  
Det finns en bred samsyn i landet om att Sverige till år 2030 ska ställa om till en 
fossiloberoende fordonsflotta. I kommunorganisationen pågår ett systematiskt arbete för att 
byta ut fordonsflottan för att nå målen om att alla bilar ska vara miljöbilar år 2020, och att alla 
bilar ska vara fossilbränslefria år 2030. För att klara omställningen krävs också effektivare 
transporter och minskat trafikarbete. I och med att kommunen införde en central 
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fordonsavdelning 2015 så har informationen och överblicken över vilka fordon som finns och 
hur de används förbättrats. Fordonsavdelningen följer bland annat upp och kontrollerar så att 
rätt drivmedel används, d.v.s. att biogasbilarna körs på biogas och inte fossila drivmedel. 

Antalet lätta fordon (upp till 3,5 ton) som faller under fordonsavdelningens ansvar har varierat 
under åren. Fordonen minskade något i antal mellan 2015 och 2017, från 188 st till 172 st, 
men under 2018 ansvarade fordonsavdelningen för 184 fordon. Det totala antalet lätta fordon 
inklusive kommunala bolag och stiftelsers bilar har ökat från 207 st år 2015 till 234 st år 
2018. Utrycknings-, utbildnings- och tunga fordon ingår inte i statistiken. 

År 2018 var 53 % av kommunens bilar (inklusive bolag och stiftelser) miljöbilar, jämfört med 
43,5 % och 45 % år 2016 resp. 2017. 47 % av bilarna var fossilbränslefria (36,6 %, 2017), 
dvs. de kan köras på biobränslen som el, biogas eller etanol. Här ingår även hybrider som 
också kan köras på exempelvis bensin. I siffrorna ingår personbilar och lätta lastbilar.  

 
Figur 2: Fördelning mellan lätta fordon som kan köras med förnybara bränslen respektive de som bara kan drivas av 
diesel eller bensin.  

Totalt använde kommunförvaltningen, bolag och stiftelser 3045 MWh energi i form av olika 
drivmedel till fordon under 2018 (både lätta och tunga fordon, samt arbetsmaskiner), vilket är 
en ökning från förra året (2850 MWh 2017). Fossilfria bränslen som biogas, el, etanol och 
HVO utgjorde 26 % av energibärarna, se figur 3 nedan. Antal körda kilometer med 
kommunens elbilar har fördubblats sedan 2017, men elbilarna representerar fortfarande en 
liten andel av energianvändningen. Observera att diagrammet inte visar inblandningen av 
förnybart bränsle i diesel och bensin. 2018 var det i genomsnitt 40 % inblandning av förnybart 
bränsle i den diesel som kommunförvaltningen köpte från huvudleverantören Circle K, samt 5 
% inblandning i bensinen. 

47% 53% 

Lätta fordon år 2018 

Fossilbränslefria bilar Övriga bilar
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Figur 3: Olika drivmedels andel av den köpta energin till kommunens fordon (inklusive bolag och stiftelser) 

I slutet av 2017 testades bränslet HVO i några av kommunens tunga fordon, med syfte att 
prova hur bränslet fungerar och om det därmed kan användas för att ställa om även de tyngre 
fordonen till fossilbränslefritt. Många kommuner och landsting har redan gått över till HVO, 
som är syntetisk diesel som tillverkas av exempelvis rester från slakteri- eller skogsindustrin. 
En övergång till att tanka HVO i de tunga fordonen skulle kunna minska koldioxidutsläppen 
med över 88 % jämfört med att tanka fossil diesel. Under 2018 har användandet av HVO har 
ökat med 10 procentenheter. 

Samhällsbetalda transporter 
Kommunen betalar många transporter direkt och indirekt. De indirekta transporterna som sker 
för att leverera varor till kommunens verksamheter har än så länge varit svåra att påverka. 
Vissa transporttjänster som köps direkt, såsom egna tjänsteresor och skolskjutsar, ställer vi 
krav på att de ska ställas om till förnyelsebara bränslen.  

Kollektivtrafiken i Oskarshamns kommun sköts av det regionala trafikbolaget Kalmar 
länstrafik, KLT. All busstrafik i Oskarshamns kommun var helt fossilbränslefri under 2018. 
Fordonen körs på biogas eller HVO. Tågtrafiken, Kustpilen, drivs dock fortfarande på diesel. 
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik är ca 20 resor per invånare om året, vilket 
är lägre än medelvärdet för Sveriges ekokommuner som är ca 60 resor per invånare. 

Tjänsteresorna med kommunens bilar (inklusive bolagen) genererade år 2018 utsläpp av ca 
0,17 ton koldioxid per årsarbetare. Utsläpp från tjänstebilar har tidigare varit relativt 
oförändrat sedan 2015 (ca 0,20 ton koldioxid per årsarbetare).  Däremot har mängden energi 
som användes till tjänsteresor med bil per årsarbetare i kommunen ökat från 794 kWh/ 
årsarbetare 2015 till 944 kWh/årsarbetare 2018, det är dock en minskning från tidigare år (974 
kWh/årsarbetare 2016, 955 kWh/årsarbetare 2017). Den stora förändringen från 2015 kan dels 
bero på att underlaget för att beräkna drivmedelsåtgången förbättras, men också på att 
verksamheten inom framförallt socialförvaltning, skola och goda män haft mer resor än 
tidigare från 2016. Minskningen från föregående två år i mängd energi som använts till 
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tjänsteresor med bil beror troligen på att kommunens biogasbilar körs på biogas i större 
utsträckning, från 50 % 2017 till 73 % 2018, samt att användningen av elbilar har ökat. 

Hur många kilometer som respektive förvaltning reser med bil i tjänsten varierar och beror 
främst på vilken verksamhet som förvaltningen ansvarar för. Socialförvaltningen och tekniska 
kontoret är de förvaltningar som kör mest i sin verksamhet, figur 4. Det blir mycket körning 
med bil inom bland annat äldrevård och hemtjänst, Oskarshamns kommun är en kommun med 
stor yta och många äldre bor kvar i sina hem. Det blir även mycket körning för att underhålla 
kommunens allmänytor, parker och gatumiljö. Under 2018 har den kommunala 
verksamheten, inklusive bolag och stiftelser, kört 3282 mil. Det är ingen skillnad från 
föregående år (3262 mil, 2017). Körning med egen bil i tjänst har dock minskat under 2018, 
från 25 % 2017 till 20 %. 

 
Figur 4: Visar fördelningen av körda km i tjänst med privat bil respektive tjänstebil mellan förvaltningarna. 

Genom att planera sin körning och köra på rätt sätt kan man minska klimatpåverkan från 
bilkörningen. Oskarshamns Energi har därför utbildat hela sin personal i ”ECO-driving” 
under 2018. 

2013 beslutade Kommunfullmäktige att införa en resepolicy som gäller för både anställda och 
förtroendevalda och omfattar alla resor i tjänsten som betalas av Oskarshamns kommun. 
Syftet med policyn är att kommunens resor ska ske på ett kostnadseffektivt, miljöeffektivt och 
säkert sätt. Riktlinjer har tagits fram för både kortare och längre resor. Med längre resor 
menas resor längre än 50 km. Vid längre resor ska tåg eller buss väljas i första hand. Flyg ska 
endast väljas om resan inte kan göras på andra sätt av tidsmässiga eller praktiska skäl.  
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Figur 5: Visar fördelningen av resande med flyg kortare än 500 km, flyg längre än 500 km och tåg mellan 
förvaltningarna. 

Vid jämförelse av rest sträcka med flyg och rest sträcka med tåg står flyget för knappt halva 
sträckan. Flyget står dock för i princip hela utsläppsmängden. Siffrorna för koldioxidutsläpp i 
tabell 1 bygger på beräkningar och antaganden gjorda av BigTravel. Även om det kan finnas 
fel i de beräkningar och antaganden som gjorts visar utsläppssiffrorna tydligt hur stor 
skillnaden är mellan flyg och tåg. Det är därför viktigt att kommunens anställda och 
förtroendevalda förhåller sig till Oskarshamns kommuns resepolicy och att respektive 
förvaltning gör uppföljningar av dess tjänsteresor. En stor del av resor gjorda till exempelvis 
Stockholm hade troligtvis kunnat göras med tåg istället för flyg. 

Tabell 1: Redovisning av rest sträcka samt koldioxidutsläpp för flyg och tåg.  

Typ av resa Km % CO2 (ton) % 
Flyg 
<500km 

67 633 16 % 12,33 31,090 % 

Flyg 
>500km 

114 
139 

28 % 27,33 68,909 % 

Tåg 231 
156 

56 % 0,0005 0,001 % 

 412 
928 

 39,66  

Sammanlagt har den kommunala förvaltningen färdats knappt 84 varv runt jorden1 under 
2018. Av den sträckan färdades 14 varv med privata bilar, 4,5 varv med flyg och 6 varv med 
tåg. Resterade sträcka färdades med tjänstebil. Detta motsvarar ca 235 km per anställd med 
privat bil i tjänst, 74 km per anställd med flyg och slutligen 94 km per anställd med tåg. I 
siffrorna ingår inte resor gjorda av bolag och stiftelser. 

                                                 
1 Jordens omkrets är 40 075 kilometer 
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Klimatanpassning 
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa det lokala samhället till pågående och 
kommande klimatförändringar. I början av 2018 deltog Oskarshamns kommun i SMHI:s 
projektavslutning och lansering av webbverktyget "Lathund för Klimatanpassning", med 
syftet att hjälpa kommuner med processen för att klimatanpassa sina verksamheter. I 
kommunens arbetsgrupp för projektet deltog personer från flera förvaltningar samt 
Oskarshamn Energi, vilket har lett till ökad intern kompetens och samverkan. Som en del av 
den interna avslutningen på projektet redovisades identifierade klimateffekter och 
kosnekvenser för samhällsbyggnadsnämnden, och Oskarshamn Energis ledningsgrupp höll en 
workshop där konsekvenser och möjliga åtgärder för deras verksamhet identifierades. 
Exempel på klimatförändringar som bedöms påverka kommunens verksamhet fram till år 
2100 är ökad risk för låga grundvattennivåer och torka, högre medelvattennivå i havet och 
ökad risk för skyfall. Globalt påverkas människors möjlighet till försörjning, vilket bidrar till 
ökad oro och migration i världen. Efter projektets avslut avslutades även den interna 
projektorganisationen.  

Under 2018 deltog även en förvaltningsövergripande grupp från kommunen i en workshop 
som hölls av Länsstyrelsen på tema dricksvattenförsörjning, där klimatförändringarnas 
konsekvenser och klimatanpassning var en stor del av innehållet. 

Under sommaren 2018 uppmärksammades även behovet av kylanläggningar i bostäder för 
äldre och socialförvaltningen lånade samtliga fläktar inom den kommunala verksamheten, för 
att i bästa mån tillgodose behovet. 

Samhällsplanering 
I samhällsplaneringen i Oskarshamn arbetar vi ständigt för hållbara lösningar. 
Utgångspunkten är att förtäta och bygga utmed kollektivtrafikstråken. I pågående förtätnings- 
och stadsomvandlingsprojekt i Oskarshamns stad utnyttjas befintlig teknisk infrastruktur. 
Kommunen har höga ambitioner gällande byggnaders utformning och materialval. Det är 
viktigt att den tillkommande bebyggelsen har ett högt estetiskt värde som tillför något för 
staden. Nya områden planeras på ett sätt som underlättar kloka val i vardagslivet för de 
boende eller verksamma. 

Under 2018 reviderades Översiktsplan 2050, en plan där hållbar utveckling står i fokus. 
Planen beräknas kunna skickas ut på granskning under våren 2019. Under 2018 fortsatte 
också projektet för att utveckla den nya stadsdelen Inre hamnen där målet är att utveckla 
området till en naturlig del av det vardagliga stadslivet. Ett sedan tidigare framtaget 
hållbarhetsprogram för den nya stadsdelen utgör ett av planeringsunderlagen.  

Arbetet med cykelplan för Oskarshamns kommun påbörjades under 2018. Syftet är att 
utveckla cykelinfrastrukturen så att fler i kommunen väljer cykeln fram framför bilen. 
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Om land- och vattenmiljöer i kommunen 
Oskarshamns kommun ligger i norra delen av Kalmar län, vid kusten till Östersjön. Det finns 
över 5 400 öar, kobbar och skär i kommunen och en lång kustlinje. Stora delar av kommunens 
yta är landsbygd, och över 80 procent av landytan är skogsmark. Delar av Emåns, Viråns och 
Marströmmens avrinningsområden finns i kommunen. Både i odlingslandskapet, i skogarna 
och i kust och skärgård finns miljöer med stora värden för den biologiska mångfalden och för 
människor. Tyvärr håller mycket av odlingslandskapet på att växa igen då markerna inte 
hävdas längre. Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning och föroreningar, på grund av 
utsläpp från avlopp, verksamheter och reningsverk. 

Oskarshamns kommun har ca 70 procent FSC-certifierad skog enligt uppgifter lämnade 2017 
från Svenska FSC och SCB. Genomsnitt för hela landet är 53 %. All kommunägd skogsmark, 
2216 ha, är både FSC och PEFC certifierad. FSC (Forest Stewardship Council) är en 
internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification) är ett system för certifiering som liknar de certifieringsregler som tagits 
fram av FSC, men är mer anpassat till småskaligt skogsbruk. På grund av den svåra torkan 
drabbades ett mindre område av kommunens skog av skogsbrand under sommaren. 

Ca 6 % av kommunens land- och vattenareal är skyddad i form av nationalpark, naturreservat 
och biotopskyddsområden.  Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår inte. 
Andelen skyddade natur har varit oförändrad sedan 2015. 

Natur- och vattenvård 
Under 2018 har fokus i naturvårdsarbetet legat på att genomföra biotopvårdande åtgärder i 
Döderhultsbäcken och Skallarebäcken. Syftet har varit att förbättra livsmiljöerna för fisk, 
främst havsöring. Flera färdiga förslag har också arbetats fram tillsammans med Sportfiskarna 
och det rör åtgårder i Norråns och Söråns mynningar i Figeholm samt utloppet av 
Nötöfjärden. Förhoppningen är att dessa förslag på åtgärder ska kunna genomföras under 
2019. 

Arbetet med vattenråden har fortsatt och en ansökan om LONA-bidrag knutet till 
våtmarksrestaurering är inlämnad. Godkänns ansökan kommer arbetet fokusera på att få fram 
en tydlig bild av var våtmarker kan återskapas på ett effektivt sätt. Därefter återstår att fysiskt 
återskapa dessa för att på sätt behålla vattnet i landskapet, även under torra perioder. Just nu 
råder viss politisk osäkerhet kring hur dessa projekt ska fortlöpa men förhoppningsvis så kan 
det rulla på som vi har tänkt oss under året. Saken avgörs av regeringen. 

Ett arbete är påbörjats för att öka mängden pollinatörer (vilda bin, humlor, fjärilar m.fl.) i 
staden. Detta arbete görs tillsammans med Naturskyddsföreningen och går ut på att skapa 
boplatser för bin, humlor och andra pollinatörer. Projektet förväntas vara klart under 
sommaren 2019. 
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På Ostkustleden har kommunen restaurerat en pilotetapp på ca 17 km. En ansökan till Leader 
Kustlandet beräknas lämnas in under våren 2019 för att ta detta arbete vidare i större skala för 
att öka tillgängligheten och intresset för natur, kulturmiljöer och ett aktivt friluftsliv. Insatser 
för att utveckla vandringsleder ska ses som ett led i kommunens folkhälsoarbete, samt att 
utveckla gröna näringar knutna till besöksnäring. 

Vatten och avlopp (VA) 
Sommaren 2018 präglades av torka med påföljande vattenbrist, bränder och brist på bete. 
Länsstyrelsen började med månatliga samverkansmöten för länets dricksvattenproducenter m 
fl. med anledning av vattenbristen redan sommaren 2016. Då kunde Oskarshamns kommun 
leverera vatten till Mörbylånga som hade akut kris. Sommaren 2018 utökade länsstyrelsen 
med samverkansmöten även för foderbristen. Ett mindre antal personer hörde av sig till 
tekniska kontoret om möjligheter till bete/slåtter på kommunens mark på grund av foderbrist.  

Kommunen deltog i den länsgemensamma kampanjen ”Vattensmart” där kamelen ”Törsten” 
uppmanar till sparsamhet med vattnet. Kampanjen finns bl a på Facebook. 

Det har varit bevattningsförbud i hela kommunen från mitten av juli till julveckan under 2018.  

Inför våren 2019 har tekniska kontoret haft dialog med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen 
Kalmar län, med syfte att undersöka möjligheten att spara en större del av vårfloden i 
Hummeln för sommarens behov, istället för att släppa ut vattnet i Virån under våren. 

Utbyggnad av kommunalt VA 
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i de områden där kommunen har 
skyldighet att tillgodose detta enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Arbetet görs i enlighet 
med kommunens VA-plan. 

Ledningsnätet för allmän vatten- och avloppsförsörjning i Kilen färdigställdes under juni 
2018. Här har de enskilda avloppsanläggningarna ersatts med ledningar till Ernemar 
reningsverk. I samband med arbetet så byttes även vattenledningen i området. Utbyggnaden 
innebär också att tre byggklara tomter får tillgänglighet till kommunalt VA. 

Provpumpningen av nyborrad brunn i Klintemåla under 2017 visade på brister i 
vattenkvaliteten. Därför har tekniska kontoret under 2018 påbörjat undersökning av alternativ 
för att försörja området med dricksvatten. 

Projektering av VA-utbyggnaden i sommarstugeområdet i Dragskär avslutades under hösten 
2018 och upphandling av byggentreprenaden kunde göras. 

Projektering av överföringsledning mellan Rödsle-Rostorp påbörjades under 2018. Ledningen 
är en del i VA-lösningen som ska förse Björnhult med vatten och avlopp. 
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Befintligt kommunalt VA 
Det ombyggda avloppsreningsverket i Ernemar togs i drifts under 2018. Idrifttagningen har 
gått bra och reningsresultaten är goda.  

Uppdateringen av driftövervakningssystemet till Cactus Eye är slutförd. 
Underhållsprogrammet Idus håller på att införas. 

Förberedelserna för modernisering av Figeholms reningsverk för en belastning motsvarande 
3 500 personer har kunnat påbörjas med bl.a. betongundersökning av befintligt verk.  

Bland upprustningsarbetena på övriga VA-anläggningar kan nämnas injektering i Kristdala 
vattentorn, byte av pumpar och elutrustning i fem pumpstationer samt rengöring av 
Påskallaviks lågreservoar. 

Ledningsnät 
Målet för renovering och omläggning av det befintliga ledningsnätet är att uppnå den av 
Svenskt Vatten rekommenderade förnyelsetakten i procent av befintlig ledningslängd. Ett 
annat mål är att kontinuerligt bygga ut dagvattennäten i kommunen för att kunna separera 
spill- och dagvatten. För att uppnå dessa mål har ett antal större ledningsnätsarbeten utförts 
under året. 

I Orrängen, där det varit mycket vattenläckor och dagvattenledningar saknas i stora delar av 
området, finns en plan som griper över flera år och som syftar till att byta ut befintliga VA-
ledningar och komplettera med dagvatten. År 2018 har omläggning och nyläggning av 
ledningar utförts i Tärnvägen och Trastvägen. Även ett projekt av samma art som påbörjades 
under år 2017, i Dalkroken i Kristdala, har slutförts under 2018. 

Ett annat större projekt som genomförts under året är omläggning av överföringsledningen för 
dricksvatten mellan Påskallavik och Emmekalv. Dessutom har schaktfri förnyelse genom 
infodring utförts av ett större antal spillvattenledningar i Oskarshamn och Påskallavik och i 
samband med detta har brunnsrenovering gjorts för att säkra framtida drift av ledningarna. 
Under slutet av året påbörjades ett projekt med om- och nyläggning av dagvattenledningar för 
separering av spill- och dagvatten i Misterhult, ett projekt som kommer att slutföras under år 
2019. 

Under år 2018 har förläggningen av en ny vattenledning från Kolberga till Saltvik, som 
påbörjades under år 2017, färdigställts. Syftet med den nya ledningen är att minska 
sårbarheten för dricksvattenförsörjningen av den norra delen av Oskarshamn samt öka 
kapaciteten i ledningsnätet. En kapacitetsökning som är viktig med tanke på kommande 
planerad utbyggnad norrut mot Ovädersleden och Dragskär. 

För att höja trycket i vattenledningsnätet i Svalliden, i den västra delen av Oskarshamn, 
kommer en ny tryckstegringsstation att installeras vid Marieholmsvägen. Dessutom kommer 
uppdimensionering av befintliga vattenledningar i anslutning till tryckstegringsstationen att 
utföras och nyläggning av vattenledning kommer att göras på en sträcka. Arbetet påbörjades 
under slutet av år 2018 och drifttagning planeras under år 2019. 
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TV-inspektion av spillvattenledningar, enligt löpande schema med återkommande kontroll av 
konsekvensledningar, har som vanligt genomförts under året och gett underlag för förslag till 
nya förnyelseåtgärder. Under året har även TV-inspektion av hela spillvattennätet i Kristdala 
genomförts med syfte att ge en övergripande bild av ledningsnätets status och ge underlag för 
planering av underhålls- och förnyelseåtgärder. Målet är att framöver fortsätta med TV-
inspektion av större sammanhängande områden för att öka kunskapsnivån om ledningsnätets 
status i olika delar av kommunen. 

Tungmetaller i avloppsslam 
I alla avloppsreningsverk mäts mängden tungmetaller i rötslammet. Värden för bly, kadmium 
och kvicksilver i avloppsslam är nyckeltal som används av Sveriges Ekokommuner. 
Oskarshamns värden för bly och kvicksilver i slammet ligger väl under uppsatta gränsvärden, 
och i nivå med andra kommuner. Värdet för kadmium ligger dock fortsatt över gränsvärdet 
som är 2 mg/kg TS (torrsubstans). År 2017 var kadmiumhalten 4,3 mg/kg TS i 
avloppsslammet (en minskning från 9,2 mg/ kg TS 2016). Medelvärdet för ekokommunerna 
ligger runt 0,9 mg/kg TS. Gränsvärdet överskreds i åtta ekokommuner (vilket är fem fler än 
året innan) och tangerades av en kommun år 2017. 

 
Figur 6: Halt av kadmium i avloppsslam (Datakälla: miljörapporter från avloppsreningsverk) 

Enskilda avloppsanläggningar 
Enligt målsättningen i Oskarhamns kommuns VA-plan ska 200 enskilda avloppsanläggningar 
inventeras årligen. Inventeringen av kommunens enskilda avloppsanläggningar påbörjades år 
2015 och fortlöper i enlighet med Oskarshamns kommuns VA-plan. 

Under år 2018 har avloppsinventeringen omfattat Stor-Bråens vattenskyddsområde, 
Björnhult, Ängelstorp, Ovädersleden, Kvarnviken samt Hummelns utlopp. Sammanlagt 
omfattades 205 fastigheter av inventeringen under år 2018.  
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Figur 7: Markerade områden har inventerats under år 2018 

Av de fastigheter och avloppsanläggningarna som inventerats har 23 % bedömts uppfylla 
gällande krav på rening. Vid 17 % av fastigheterna i inventeringen uppgifter inkommit om att 
det inte finns vatten indraget i bostaden på fastigheten, eller att det finns vatten indraget i 
huset men det finns ingen vattentoalett installerad. Resterande fastigheter, 60 %, har 
avloppsanläggningar som inte bedöms uppfylla dagens reningskrav. Merparten av de 
inventerade anläggningarna är anlagda på tidigt 80-tal, eller tidigare, och saknar ett godkänt 
reningssteg. 

Giftfri miljö 

Minskad kemikalieanvändning i verksamheterna 
Kommunens städenhet fortsätter sitt arbete för att minska kemikalie- och 
vattenförbrukning. Bland annat undviker man att använda kemikalier som innehåller 
mikroplaster och använder istället andra metoder, exempelvis twisterrondeller. I driften av 
kommunens idrottsanläggningar arbetar man också aktivt med frågan om att minimera 
skadliga ämnen, bland annat genom val av material och vid driften av konstgräsplaner. 
Gatuavdelningen har vid fyra tillfällen under 2018 använt hetvatten och ånga som 
ogräsbekämpning till en stor del allmänytor i kommunen istället för kemisk bekämpning.  

Giftfri förskola  
I Oskarshamns kommun vill vi erbjuda en förskola med hög kvalitet där vi lär barnen att leva 
i världen så att världen klarar sig.  En viktig förutsättning för barnens utveckling och lärande 
är de miljöer och det material som förskolorna erbjuder. 

I förskolorna inleddes 2016 ett arbete med att fasa ut vissa material som ex äldre 
plastleksaker, madrasser och stoppade möbler som kunde misstänkas innehålla ohälsosamma 
ämnen. Arbetet med utfasning av material har pågått sedan projektets start och det finns ett 
fortsatt arbete att göra. 

Under 2018 har hållbarhetsperspektivet varit mer framlyft vad det gäller prioriterade områden 
inom ramen för medel från kommunstyrelsens miljöpåse. 
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För att öka medvetenheten och kunskaperna kring miljö och materials betydelse i förskolan 
har en utbildningsdag genomförts för alla medarbetare i förskolan med temat: undervisning 
och lärmiljöer med fokus på hållbar utveckling. 

En arbetsgrupp bestående av pedagoger, politiker, förskolechefer, verksamhetschef och 
representant från samhällsbyggnadskontoret har inlett ett arbete med att se över möjligheten 
att starta ett kreativt återbruk i Oskarshamns kommun. Ett kreativt återbruk handlar om att 
restprodukter som är tänkta att slängas kan användas för att utmana barnens kreativitet och 
lust att experimentera. Det ökar barnens intresse för konstruktion, problemlösning och 
skapande.  På detta sätt får barnen ta del av material som inte är tänkta för barn, men som får 
barn att tänka. 

Sanering av förorenad mark  
I kommunen finns flera platser med förorenad mark, där tidigare verksamheter, 
utfyllnadsmassor och deponier lämnat spår. I vissa fall måste föroreningarna saneras, i andra 
fall är det bäst att röra så lite som möjligt i föroreningarna för att hindra att det läcker ut i 
miljön. 

Under 2018 sanerades en del av fastigheten Kristineberg 1:1, Gölkärret. Totalt transporterades 
har 1 260 ton massor bort från fastigheten. Massorna bestod till största del av lätt förorenade 
massor. Massorna transporterades till Storskogens avfallsdeponi för att användas som 
sluttäckningsmaterial. 

På fastigheten Verkstaden 18, gamla kopparverkstomten, finns stora mängder föroreningar av 
samma slag som de som har muddrats ur hamnen. Här finns 190 000 m3 förorenade massor 
som innehåller tungmetaller och dioxiner. Oskarshamns kommun lämnade in en ansökan om 
statligt bidrag för att sanera fastigheten i december 2018. 

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng  
2018 var det tredje året i Sveriges största saneringsprojekt i som genomförs i Oskarshamns 
hamn. Syftet är att ta bort miljögifter från botten för att hindra att de sprids ut i Östersjön. 
Saneringen av hamnbassängen som utfördes under 2018 genomfördes med grävmudderverk. 
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Figur 8: Grävmuddring i Oskarshamns hamnbassäng, 2018 

Under 2018 muddrades 257 785 m3 förorenade sediment och totalt har cirka 450 000 m3 
avlägsnats från hamnbassängen under hela projekttiden. De avvattnade massorna 
transporterades till Storskogens deponi för farligt avfall. Under året transporterades och 
deponerades 193 342 ton avvattnade sediment via 6 479 lastbiltransporter. Sammanlagt har 
projektet deponerat 333 153 ton på Storskogens deponi sedan projektstarten 2016. 

Miljökontrollanter som är anställda av Oskarshamns kommun sköter tillsammans med 
inhyrda konsulter projektets miljökontroll. Rapportering om miljösituationen sker var sjätte 
vecka till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen. Projektet har under 2018 levt upp till de 
miljövillkor som är fastställda av mark- och miljödomstolen. Det har emellertid förekommit 
ett några incidenter som krävt åtgärder. Bland annat upplevde både allmänhet, boende i 
gästhamnen och på Hotell Corallen störande buller från muddringsverksamheten under 
sommaren. Entreprenören anpassade då verksamheten så att störningen skulle bli så liten som 
möjligt nattetid.   

 
Figur 9: Storskogens farligt avfall-deponi med krossat stenmaterial i förgrunden och deponin längre bak i bilden 

Projektet arbetar aktivt med information via Facebook, Instagram, föreläsningar, studiebesök 
och vid konferenser. Totalt har 406 personer informerats om saneringen vid föreläsningar och 
studiebesök. Utöver det nås många intressenter via projektets hemsida, www.renhamn.se. 

http://www.renhamn.se/
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Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten hade 19 larm om utsläpp av farligt ämnen under 2018. Larmen gällde 
huvudsakligen läckage av olja eller drivmedel som kunde saneras utan problem. 

Makassar Highway 
Oskarshamns kommun deltog i räddningsinsatsen med fartygshaveristen Makassar Highway, i 
samband med att haveristen bogserades till hamnen i Oskarshamn. Inblandade aktörer i 
samband med bogseringen var Länsstyrelsen Kalmar län, som hade samordningsansvar för 
insatsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SMHI, MSB, Oskarshamns och Västerviks 
kommun samt även rederiet K-line och deras försäkringsbolag. Haveristen lossades på lasten 
och mindre reparationsarbeten utfördes i Oskarshamns hamn innan fartyget färdades till ett 
varv i Polen. 

I samband med bogseringen förekom ett mindre läckage av olja. Kustbevakningens fartyg 
kunde dock samla upp den olja som läckte och inga påslag på land har rapporterats inom 
kommunens geografiska område. 

Ansvarsfull konsumtion  
Avfallsmängderna per person har ökat de senaste åren i kommunen. Ökande konsumtion leder 
till miljöpåverkande utsläpp lokalt och globalt, och planetens resurser överutnyttjas. För att nå 
en hållbar utveckling måste konsumtionsmönstren förändras.  

Till Earth Hour 2018 anordnade kommunen föreläsning om klimatsmart mat på Kulturhuset. 
Det hölls då en föreläsning för kommunens kostpersonal och en öppen föreläsning för 
allmänheten. 

Inköp och investeringar 
För kommunens verksamheter är det viktigt att ha ordning på upphandlingar och inköp så att 
de följer uppsatta riktlinjer. Vi arbetar enligt kommunens upphandlingspolicy, som beskriver 
att kommunen ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom att 
välja varor, tjänster och entreprenader som är miljöanpassade både med avseende på den yttre 
miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till sociala/etiska krav. Det görs stickprov för att 
kontrollera att kraven följs. 

Matens miljöpåverkan 
Kommunens mål är att 25 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. Arbetet för att öka 
andelen ekologisk mat fortsätter och 2018 stod ekologiska livsmedel för drygt 25 % av 
inköpsvärdet (23 % 2016 och 29 % 2017). 25 % av inköpsvärdet 2018 motsvarar 4,9 mkr. 
Genom inköpen stödjer kommunen ekologisk matproduktion. Etiska produkter ligger på 2,4 
% vilket motsvarar ett inköpsvärde på 4,7 mkr.  
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Figur 10: Andel av inköpsvärdet som var ekologiska livsmedel (Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum). 
Medel bland alla Sveriges kommuner och landsting är 36 procent. 

Kommunen stödjer även svensk köttproduktion genom att köpa svenskt kött. Av allt kött som 
köptes in till kommunens kostverksamhet 2018 var 100 % inköpt nötkött och blandfärs 
svenskt, medan 71 % av fläskköttet var svenskt. Totalt köpte kostverksamheten kött för 1,2 
mkr, vilket är en minskning från förra året (2,8 mkr under 2017). För att kunna köpa kött av 
bra kvalitet jobbar kostverksamheten bland annat med att dryga ut kötträtter med mer 
grönsaker och baljväxter. Detta minskar också maträttens indirekta miljöpåverkan. 
Kostverksamheten har börjat mäta matsvinn sedan maj 2017 på de stora skolorna i 
kommunen. 

I kommunen serverades totalt 1 346 000  portioner mat år 2018, det vill säga ca 5000 
portioner dagligen måndag-fredag. Klimatpåverkan av maten som köptes in beräknas till 
motsvarande 1 812 ton koldioxidekvivalenter (CO2e), eller 1,34 kg CO2e per portion. Siffran 
kan jämföras med koldioxidberäkningen till 1,7 kg CO2e för en hamburgare på totalt 266g 
med svenskt nötkött, bröd, ost, lök, sallat, ketchup och dressing. 

Under 2018 bjöd Oskarshamns kommun, tillsammans med LRF och Region Kalmar Län in 
till en nätverksträff med lokala matproducenter och krögare. Träffen anordnades för att öka 
kunskapen om länets livsmedelsstrategi, stödformer och identifiera möjliga insatser för att öka 
lokal livsmedesproduktion. Under året initierades även ett pilotprojekt med en lokal matkasse, 
tillsammans med ideell verksamhet och lokala mathanverkare, för att öka kunskapen och 
intresset för lokalt producerad mat. 

Avfallshantering 

Insamlat hushållsavfall  
Oskarshamns kommun är medlem i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens renhållare 
(KSRR). KSRR ansvarar för insamling, behandling och deponering av hushållsavfallet i 
kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Matavfall samlas in 
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separat, behandlas och blir till biogas. På så sätt återvinns matavfallet mer effektivt än om det 
förbränns med de andra hushållssoporna.  

Enligt KSRR har det fungerar bra både med insamling och med sortering av avfall i 
Oskarshamns kommun under 2018.  Under 2018 har beslut tagits och förberedelser gjorts för 
att öppna en självservice ÅVC i Kristdala under kvartal 2, 2019. Det kommer öka 
tillgängligheten för närboende att lämna grovavfall. 

Insamlad mängd hushållsavfall per person i KSRR:s område var 566 kg/ person varav 62 
kg/person utgjordes av matavfall år 2017 (631 kg/person hushållsavfall år 2016 varav 38 
kg/person utgörs av matavfall). Det är högre än genomsnittet för Sveriges ekokommuner, och 
på en nivå som klassas som ”mindre god hållbarhet” av branchorganisationen Avfall Sverige. 

 
Figur 11: Antal kg hushållsavfall per person (Datakälla: Avfall Sverige). Anledningen till ökningen från år 2014 till 2015 
beror troligen till stor del på att det inrapporterade värdet för 2015 och framåt är ett gemensamt värde för samtliga 
medlemskommuner. 

Fastighetsägare till flerfamiljshus har möjlighet att beställa hämtning av fastighetsnära 
insamling (FNI) i fem fraktioner. KSRR ser gärna att fler flerfamiljsfastighetsägare än idag 
skulle erbjuda sina hyresgäster denna möjlighet till FNI i Oskarshamns kommun. Villa och 
fritidshushåll erbjuds i dagsläget inte hämtning av FNI. 

Minska nedskräpning 
I projektet ”I love Oskarshamn” arbetar kommunen 2015-2020 för minskad nedskräpning. 
Tekniska kontoret driver projektet i samarbete med skolorna och föreningslivet. Under 
skräpplockarmånaden i maj 2018 var det ca 5 förskolor som var med och plockade skräp i 
naturen. Dessutom var 10 st föreningar med och gjorde en insats för renligheten i 
Oskarshamn. Dessa fick en viss ersättning till föreningskassan för sin delaktighet i projektet.  

Oskarshamns kommun har även medverkat i projektet ”Trash-tiki”, vars syfte var att 
uppmärksamma problemen med nedskräpning i haven och hållbar konsumtion. Projektet 
omfattade mobil utställning samt 5 föreläsningar, både för skolklasser samt allmänhet. 
Förskoleklasser lämnade över ”klimatupprop” till både lokala politiker samt till Sveriges 
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miljöminister och barn och ungas engagemang för en hållbar konsumtion och renare hav 
uppmärksammades i både lokal och regional media. 

Under 2018 startade en länsövergripande arbete med att ta fram en strandstädarkarta för 
Kalmar läns kustkommuner och där Oskarshamns kommun medverkar. Plattform är en 
webbaserad lösning som ska underlätta planering och genomförande för företag, föreningar, 
besökare och kommuninvånare som vill göra en insats för miljön och städa en strand från 
marint skräp. Arbetet med strandstädarkartan fortskrider under 2019. 

Återbruk 
Miljöhuset Återbruk är ett kommunalt miljö- och arbetsmarknadsprojekt som sedan den 1 
september 2016 ingår i Arbetsmarknadsenheten. Verksamheten har funnits i 25 år. 
Miljöuppdraget handlar om att samla in, göra i ordning och försälja sådant återbruksmaterial 
som annars skulle blivit avfall. Detta ligger i linje med steg två i avfallstrappan2. 

Miljöhuset Återbruk har ett samarbetsavtal med KSRR, vilket innebär att återbruksmaterial 
hämtas på återvinningscentralen Storskogen minst två gånger varje vardag året runt. 
Privatpersoner har också möjlighet att lämna återbruksmaterial direkt till Miljöhuset 
Återbruk. En uppskattning är att under år 2018 har ca 140 ton blivit återbruk istället för avfall. 
Verksamheten försäljer möbler, textilier, husgeråd, cyklar, vitvaror, lampor, elektronikprylar, 
byggmaterial och mycket annat. Under 2018 sålde Miljöhuset för 2,1 Mkr inklusive moms 
och hanterade över 44 250 betalningar i butiken. 

Tillsyn inom miljö och hälsa  
Kommunens miljö- och byggavdelning är en myndighetsavdelning som handlägger ärenden 
och utövar tillsyn enligt bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen, för att se till att 
lagarna följs. I miljöbalken är det reglerat vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. En 
verksamhet räknas som miljöfarlig om något av detta förekommer: buller, vibrationer, 
utsläpp, kemikaliehantering eller andra störningar för omgivningen.  

Miljöavdelningen handlägger också ärenden som gäller radonmätning, installation av 
bergvärmepumpar, förorenade områden, täkter, strandskyddsdispenser och 
hälsoskyddsärenden. Avdelningen bedriver även tillsyn på lantbruk, det vill säga 
verksamheter på landsbygden som producerar livsmedel. Inom avdelningen bedrivs också 
tillsyn enligt livsmedelslagen. I Oskarshamns kommun finns cirka 220 
livsmedelsverksamheter registrerade som på olika sätt hanterar livsmedel.  

 

 

                                                 
2 Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr 
hur avfallet ska tas om hand. 
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Tabell 2: Redovisning av miljö- och byggavdelningens tillsynsinsatser/ aktiviteter per år 

Typ av insats 2018 2017 2016 

Bostadsanpassningsansökan 310 360 308 

Bygglov/ bygganmälan 536 490 663 

Miljötillsyn, A/B-företag 22 22 25 

Miljötillsyn, C-företag 36 32 31 

Miljötillsyn, U-företag 21 21 15 

Miljötillsyn, Lantbruk 24 21 4 

Hälsoskyddstillsyn 40 35 34 

Livsmedelstillsyn 215 214 222 

Folköl, tobak, läkemedel i detaljhandeln 31 32 0 

Inventering enskilda avlopp 203 204 221 

Oplanerad miljö/hälsoskyddstillsyn 91 134 142 

Strandskydd 25 16 25 

Under 2018 har frisörsalonger prioriterats inom hälsoskyddstillsynen. Fokus har då varit på 
vad branschen kan tänka på för att minska sin kemikalieanvändning. Det har även bedrivits 
tillsyn inom miljöområdet vid kommunens golfbanor med fokus på kemikalieanvändning. 

Miljösamverkan Sydost (MSO) bedrivs i samarbete mellan kommunerna i Kalmar län, Region 
Gotlands, Länsstyrelserna i Kalmar och på Gotland samt Regionförbundet. Varje år bedrivs 
ett tillsynsprojekt och två handledningsprojekt. Därtill kommer tre fristående temadagar samt 
tre temadagar som är knutna till valda projekt. Under 2018 har miljöavdelningen medverkat i 
följande projekt: ”Riktlinjer för dagvattenutsläpp från miljöfarlig verksamhet” som är ett 2-
årigt tillsynsprojekt, samt handledningsprojekten ”Sätt P för fosforn” och ”IED” 
(industriutsläppsbestämmelserna). 

Tillsynsprojektet för dagvattenutsläpp har inneburit att gemensamma riktlinjer för tillsyn för 
kommunerna i Kalmar län. Syftet har varit att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen kopplade 
till dagvatten. En specifik förbättring som projektet lett till är besiktning av oljeavskiljares 
skick och funktion blivit bättre, då ett stort antal oljeavskiljare inte besiktigas inom de 
tidsintervall som de bör. 

”Sätt P för fosforn” har haft fokus på markkartering. Aktuella markkarteringar hos 
verksamheterna har kontrollerats för att se vilka områden som har högst fosforklass (klass V).  

Projektet ”IED” handlar om industriutsläppsbestämmelserna. Industriutsläppsbestämmelserna 
innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT) och att redovisa 
utsläpp av föroreningar jämfört med det gamla direktivet, IPPC. Så kallade BAT-slutsatser 
med utsläppsvärden blir bindande krav som industriutsläppsverksamheter ska följa. 

Miljöavdelningen har även deltagit i det förlängda MSO-projektet ”Fortsättning nedlagda 
kommunala deponier”, vilket är ett handledningsprojekt. Målet är att stötta miljöhandläggarna 
i granskningen av inkomna förslag till undersökningsplaner enligt Mifo 2. Arbetet med att 
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risklassa länets kommunala deponier har hittills till stor del skett gemensamt bland 
kommunerna i länet. Nästa steg i arbetet med deponierna är att deponiansvariga, efter 
föreläggande från tillsynsmyndigheten, ska ta fram undersökningsplaner för de deponier som i 
nuläget ska undersökas vidare för att kunna riskklassas enligt MIFO fas 2. 
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