SKÖVDE KOMMUN

MILJÖREDOVISNING

KORTVERSION

Miljöåret 2017 i korthet
Varje år gör Skövde kommun uppföljningar för att
visa hur miljöutvecklingen ser ut. Det handlar om
både stort och smått – alltifrån hur vi följer upp
arbetet utifrån våra nationella miljömål till att vi
lyfter de goda exemplen som bidrar till Skövdes
hållbara utveckling. Just nu läser du en kortversion
av Skövde kommuns miljöredovisning.

Miljöredovisningen, som är en bilaga till Skövde
kommuns årsredovisning, är viktig för att fortsätta knuffa miljöarbetet framåt och visa hur viktigt
det är att vi jobbar med dessa frågor. En god miljö
är grunden för en god samhällsutveckling och
den måste vi alla fortsätta att bidra till. Var och en
bidrar på olika sätt men alla behövs.

Natur och miljö är ett prioriterat utvecklingsområde för Vision Skövde 2025.
”Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och
ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett
hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och
vi ska verka för att både individer och organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med
kommande generationer i åtanke.”

Detta har hänt under året
Att växa
hållbart var
temat för Visionsdagen 2017. Dagen bjöd
både på inspiration från
experter och praktiska
exempel från lokala
aktörer.

Flera aktiviteter pågick under
Earth Hour-veckan.
Bland annat släcktes
Skövde stadshus ned
som en symbolhandling.

we_change
besökte Skövde
för andra året i rad,
då gymnasieeleverna
fick bättre förståelse
för hållbarhetsfrågor.

Inför
Matfestivalen
uppmuntrades alla
att ta cykeln eller bussen
in till centrum. Initiativet
kom från Tuva Rutberg,
16 år i ett medborgarförslag.

I Södra
Ryd växer sedan
2016 stadsodlingen
som skapar mötesplatser med lärande
om odling och från
andra.

Januari

Klimatanpassning påbörjas
Klimatet förändras och kommer att fortsätta
göra det. Samhället behöver därför anpassas
både till de klimatförändringar som redan
skett och till dem som förväntas i framtiden.
Hur snabbt förändringarna kommer att ske
är dock ovisst eftersom de påverkas av hur
det globala arbetet med utsläppsminskningar
fortlöper.
För att lyckas med ett systematiskt och
förebyggande arbete med klimatanpassning
är det viktigt med kommunalpolitisk förankring och övergripande samordning. Kommunen har under 2017 anställt en klimatanpassningsstrateg.

Sweden
Outdoor Festival
blev Skövdes första
miljömärkta
event.

Skövde
Värmeverk invigde ett helt nytt
biobränslebaserat
kraftvärmeverk.

Sveriges största
REKO-ring ligger
i Skövde och vann
kommunens
miljöpris.

Skövdes nya
stadsbussterminal invigdes som
möjliggör ett ökat
bussresande.
En
solkarta över
Skövde, som visar
solinstrålningen på
taken, publicerades på webben.

December

Goda exempel i naturmarken
Restaureringen av Rhododendrondalen har
pågått sedan 2015. Det treåriga LONA-projetet
avslutades i och med utgången av 2017. Syftet
har varit att tillgängliggöra en unik, undangömd och för många okänd plats nära centrum. För att öka tillgängligheten har stigarna
grusats upp och man har byggt en fin grilplats
med sittbänkar och utsikt över staden. Med
nya skyltar och vägvisare får besökare mer
information om områdets rariteter.

Tre naturreservat med öppna betesmarker
i Skövde kommun – Rånna Ryd, Ulveksbackarna samt Klasborgs och Våmbs ängar – har
tidigare bedömts ha hög igenväxning och delvis mycket dåligt betestryck. Genom att röja
i områdena samt öka antalet betesdjur har
man under två års tid förbättrat förutsättningarna för särskilt skyddsvärda växter och gjort
upplevelsen rikare för besökaren. Detta har
skett i samarbete med bönderna i områdena.

Bara förnybart i tanken
2017 bytte sektor service ut all diesel tankad
via sektorns egen tankanläggning mot den
förnybara dieselsorten HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Därmed gick den största delen av
kommunens tankade bränsle från icke förnybart till förnybart utan att man behövde byta
ut fordonen. Även om HVO är en förnybar
energikälla har den samma utsläpp som fossil
diesel, exempelvis när det gäller kväveoxider,
försurande ämnen, marknära ozon, sot och
andra hälsoskadliga partiklar.

Koldioxidutsläpp i Skövde 2017
I figuren nedan relateras utsläppen för energioch transportsektorn till målet för 2020. Här
syns tydligt att utsläppen de senaste två åren
har minskat dramatiskt. Det beror främst på
att man 2013 konverterade två fossiloljeeldade
pannor till pannor som går att elda med bioolja.
För att nå målen till 2020 behöver stora insatser
göras för att minska utsläppen från transportsektorn. Nyproducerade fastigheter behöver
också vara fortsatt energieffektiva och använda
koldioxidneutral uppvärmning.

Naturnära planering
Under året har representanter från olika
enheter på sektor samhällsbyggnad deltagit
i en webbutbildningsserie kring ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är ett annat ord
för allt det vi människor får från naturen eller
ekosystemen. Det kan handla om naturens
sätt att rena vattnet, insekternas förmåga att
pollinera växter eller trädens skuggning som
reglerar klimat och temperatur. En slutsats
efter utbildningen är att fler från olika sektorer i kommunorganisationen borde delta och
bidra med sina perspektiv i diskussionerna.

Koldioxidutsläpp (kton CO2e) från energi- och transportsektorn relaterat till Skövdes mål från utsläppsminskningar till 2020.

Svenskt kött
Tillsammans med sju andra kommuner slöt
Skövde kommun i oktober 2017 nytt avtal med
Menigo kring kolonialt, djupfryst och färskvaror. Djurskyddskrav enligt Upphandlingsmyndigheten ställdes, vilket resulterade i nästan
100 procent svenskt kött på avtalet.

Förnybar energi
Skövde Värmeverk AB har under året invigt Block 4, en miljösatsning som minskar koldioxidutsläppen med 140 000 ton
per år. Endast 0,5 procent av energin kom
2017 från olja, och totalt var 80 procent av
energiproduktionen förnybar.

– Det är viktigt att alla aktörer tar
ansvar för att utveckla den förnybara energiproduktionen i landet, för
att på så vis bidra till att Sverige når
miljö- och klimatmålen, sa energiministern Ibrahim Baylan, vid invigningen av det nya kraftvärmeverket
i Skövde.

Matavfallsinsamling

Skövdebostäder

Andelen insamlat matavfall ligger nu
på 37 procent. Andelen har ökat varje
år sedan man införde insamlingen,
trots att fler kommuner tillkommit
till kommunalförbundet. Det är
fortfarande en bra bit kvar till att
nå det nationella etappmålet på 50
procent 2018. I Skövde sorterar fler
och fler villa- och lägenhetshushåll
sitt matavfall.

Skövdebostäder AB har kontinuerligt minskat sin
energianvändning sedan 2009, även om takten avtagit något de senaste åren. Om arbetet fortsätter är
det möjligt för bolaget att nå målet om 20 procents
minskning av energianvändningen fram till 2020. De
bostäder som byggs idag är betydligt energieffektivare än äldre fastigheter. Men stora delar av fastighetsbeståndet är inte nyproducerat och det finns därför
mycket energi att spara genom att effektivisera de
äldre fastigheterna.

Hitta mer miljöinformation
Miljöredovisningen i sin helhet

Miljöbarometern

Detta är ett urplock av exempel på hur miljöarbetet ser ut i Skövde kommun. Om du vill
läsa mer om det gångna året för miljöarbetet i
organisationen hittar du miljöredovisningen i
sin helhet på Skövde kommuns webbplats.

Webbplatsen Miljöbarometern beskriver miljösituationen och miljöutvecklingen utifrån
lokala och nationella miljömål. Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om
miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Bakom webbplatsen
står Miljösamverkan i östra Skaraborg tillsammans med de fem kommunerna Skövde,
Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro.

skovde.se/miljoredovisning

miljoskaraborg.miljobarometern.se

Hållbara tips på skovde.se

#ekopuffen

På Skövde kommuns webbplats finns det
samlat tips för hur invånaren kan agera mer
miljö- och klimatsmart. Tipsen är uppdelade i
olika kategorier (klimatanpassning, resor och
transporter, hållbar konsumtion och ekonomi, mat, kemikaliesmart vardag, energi samt
avfall och sopsortering) och tar upp både högt
och lågt.

Informationsutskicket #ekopuffen skapades
under 2017. En gång i månaden skickas korta
notiser ut till anställda på Skövde kommun
som vill ta del av miljöarbetet inom organisationen och goda exempel som finns.

skovde.se/hallbaratips

Maila till sari.stromblad@skovde.se för
att ta del av informationsutskicket.

