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Inledning 

Värmdö kommun gör årligen ett miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en samlad bild av vad 

kommunen har gjort inom miljö- och klimatarbetet och följer upp kommunens miljö- 

och klimatplan 2020-2030. 
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för miljö- och klimatplanen samt för 

miljöbokslutet, som är viktiga delar av det strategiska miljö- och klimatarbetet.  
Varje nämnd och företagsstyrelse i kommunen har ansvar för sitt miljö- och 

klimatarbete.  
 
Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i Värmdös 
framtidsvision – Vision 2030 och miljö- och klimatplanen. Miljöbokslutet är 

strukturerad utifrån de prioriterade målen för Värmdö kommun, som ingår i målområdet 

”ekologisk hållbarhet”. De två målen är ”En god bebyggd miljö med begränsad 

klimatpåverkan” och ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i 

vatten är i balans”, där Värmdö kommuns sex lokala miljömål ingår.  
 
Indikatorer som redovisas i miljöbokslutet är harmoniserade med indikatorerna i 

kommunens målstruktur. I miljöbokslutet redovisas även kompletterande indikatorer, 

nyckeltal, data och information för att på ett djupare plan åskådliggöra trender och 

förklara utvecklingen. Trender kan tillsammans med uppföljningen av åtgärder i 

handlingsplaner och analyser ge en bild av om kommunen styr mot uppsatta mål.   

Når Värmdö kommun målen 2030? 

Kommunens aktiviteter under 2020 leder liksom 2019, i stort sett i positiv riktning för 

att nå miljömålen. Miljö- och klimatinvesteringsmedel för 2021-2023 kommer att kunna 

bidra till att betydande investeringar kan göras för att uppnå miljö- och klimatmålen.  

Utsläppen av växthusgaser och energianvändning 

Utsläppen av växthusgaser minskar i kommunen som geografiskt område. Åtgärderna 

för klimatet bedöms dock inte vara tillräckliga för att nå målen till år 2030, främst på 

grund av att transporter utgör en så stor del av utsläppen i Värmdö. Förklaringen till att 

Värmdö har svårt att klara klimatmålen är till stor del samma som för länet och 

regionen. Värmdö påverkas av vilka beslut som tas nationellt och internationellt och 

många av åtgärderna för att minska utsläppen behöver göras i ett regionalt samarbete,  
till exempel vad gäller frågor om infrastruktur (vägar, kollektivtrafik, utbyggnad av 

laddinfrastruktur och tankstationer för alternativa bränslen som vätgas, biogas m.m.). 
 
Kommunens egna fastigheter har arbetat aktivt för att fasa ut fossila bränslen för 

uppvärmning. Energiförbrukningen och investeringar görs i energieffektiviserande 

åtgärder och i solceller på kommunens egna fastigheter. Miljöbilsutvecklingen i 

kommunorganisationen är dock negativ. 
 
Medborgare och näringsliv har getts möjlighet att göra klimatsmarta val med hjälp av 

energi- och klimatrådgivningen där de får råd om laddplatser, uppvärmning, 

effektiviseringar och solceller. Eftersom påverkan på medborgarnas val och beteenden 

främst görs genom kommunikation och rådgivning, behövs en ökad kommunikation 
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med kampanjer och rådgivning för att påverka utsläppen från transporter, uppvärmning 

och konsumtion och fortsatta satsningar på infrastruktur som gör det möjligt att göra 

klimatsmarta val till exempel vid resor.  

Bebyggelseutveckling 

Flerbostadshus lokaliseras i centrumnära och kollektivtrafiknära lägen. Kommunen har 

miljökrav för bebyggelsen i Gustavsberg, men inte för övrig bebyggelse. Miljömålen för 

bebyggelsen i Gustavsberg ser dock inte ut att nås. Framkomligheten för kollektivtrafik 

fortsätter och båtpendlingen utvecklats som ett alternativ. Laddinfrastrukturen utvecklas 

positivt och behöver fortsätta att utvecklas för att möta de behov som finns i den 

omställning som pågår inom bilbranschen till elfordon och som kan göra att utsläppen 

från transporter minskar.  

Gång och cykel 

Gång och cykel utgör fortfarande en låg andel av transporterna i Värmdö. Utbyggnaden 

av gång- och cykelvägar fortsätter liksom anläggande av cykelparkeringar i anslutning 

till kollektivtrafik, vilket syftar till att underlätta för medborgarna att välja gång eller 

cykel för att transportera sig. 

Avfall  

Uppfyllandet av avfallsplanens målsättningar går åt rätt håll. Flera positiva åtgärder görs 

för att öka service, insamling och återvinning. Skolor och förskolor som är 

miljöcertifierade jobbar lokalt med miljöfrågor och att skapa en giftfri förskola/skola.  

Farliga ämnen 

Målet att minska användningen av farliga ämnen ska nås genom att fasa ut produkter 

som innehåller skadliga kemikalier i de kommunala verksamheterna och genom att 

ställa krav i upphandlingar. Vissa skolor och förskolor har ett aktivt arbete, men mer 

behöver göras för att intensifiera arbetet och öka medvetenheten om farliga ämnen och 

vilka krav som kan ställas vid inköp och upphandlingar i alla kommunala verksamheter. 

Utvecklingen av konstgräsplaner som byts ut till granulatfritt konstgräs innebär en 

minskad spridning av kemikalier.  
 
Kommunens miljötillsynsarbete på förorenade områden är ett viktigt arbete för att 

identifiera och att sanera områdena, däribland föroreningar vid Ekobacken. 

Upphandling 

Det som i stor utsträckning påverkar kommunens egna utsläpp är inköp. Kommunens 

möjlighet at ställa krav i upphandlingar är en stor potential för att påverka miljö- och 

klimatmålen och behöver utnyttjas bättre. Miljökrav har under året ställts vid några 

upphandlingar. Kravställning, ökad implementering, medvetenhet och efterlevnad av 

riktlinjer och styrdokument behövs för att uppnå målen.  

Måltider 

Andelen ekologiska livsmedel av måltidskostnaderna i kommunens egna verksamheter 

ökade under 2020 till 35 procent. Det innebär att kommunen når målsättningen 30 

procent ekologiskt under 2020. Kommunens nya riktlinjer för upphandling är en 

avgörande förklaring till framgången och kommer ha fortsatt stor betydelse för att 

kommunens miljömål uppfylls. 
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Klimatanpassning 

Klimatanpassning är ett relativt nytt målområde i kommunen. Klimatanpassning 

implementeras i kust- och havsvattenplanen, översiktsplanen och dagvattenstrategin, 

men mer kommer att behöva göras för att Värmdö ska få en stark förmåga att hantera 

konsekvenserna av ett förändrat klimat. Lägesrapporten, som tas fram som ett första steg 

i en klimatanpassningsplan, redogör för hur arbetet ser ut idag. För att lyckas med  

klimatanpassningen i kommunens verksamheter krävs en ökad kapacitet i kommunen att 

klara av implementering, kunskapsuppbyggnad och att genomföra effektiva åtgärder. 

Vatten och avlopp samt miljökvalitetsnormen för vatten 

Kommunens arbete med planläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i 

prioriterade förändringsområden är ett fortsatt viktigt arbete för att minska belastningen 

på recipienter, för att bibehålla grundvatten av god kvalitet och för att bidra till arbetet 

med att förbättra miljökvalitetsnormen för vatten. I centrala lägen är det mer 
komplicerat med mer hårdgjorda ytor och brist på utrymme i tät bebyggelse, vilket 
kräver utredningar och nya angreppssätt för att skapa infiltrerbara ytor för fördröjning 
och rening. För att klara länsstyrelsens prövning av nya detaljplaner redovisar 

kommunen hur den tänkta dagvattenhanteringen ska lösas och hur området kan 

utvecklas utan att försämra eller äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormerna.  
 
Åtgärderna inom planering samt i arbetet med vatten och avlopp är mycket ambitiösa 

men bedöms inte vara tillräckliga för att nå målen om grundvatten av god kvalitet, ett 

hav i balans och ingen övergödning till år 2030. Det beror främst på grund av att 

Östersjöns påverkansområde är stort. Miljökvalitetsnormen för vatten kommer inte att 

nås till 2027 för de vattenförekomster som ligger inom Värmdö kommun. Lokala 

åtgärdsprogram behöver tas fram och havs-kust och vattenplanen är ett underlag som 

kan ligga till grund för prioritering av åtgärder. 

Grön infrastruktur 

Naturvärdena på land och i vatten är höga i kommunen. Flera reservatsbildningar, 

nationalparksbildningen i Nämndöskärgården och skydd i andra former och 

naturvårdsåtgärder pågår som bidrar till målet om ett rikt växt- och djurliv. 

Regional uppföljning 

Miljömålen är en viktig nyckel för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen.  
Länsstyrelsen pekar i sin uppföljning för 2020 på samma utmaningar som för 2019. 

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som  
länets snabba befolkningstillväxt leder till ökad trafik, ökade avloppsvolymer och en 

stor efterfrågan på mark för bland annat bostadsbyggande. När miljömålsuppföljningen 

sätts i relation till tillväxten utmärker sig några stora områden som särskilt viktiga att 

arbeta med för att kunna nå miljökvalitetsmålen i länet. Dessa är transporter, 

markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Åtgärder behöver göras inom 

samhällsplanering, rådgivning och tillsyn. 
 
För att nå miljökvalitetsmålen krävs att takten i åtgärdsarbetet ökar; både internationellt, 

i landet och i länet. I länet är just nu sex mål prioriterade i åtgärdsarbetet inom ramen för 

den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen; Begränsad klimatpåverkan, Frisk 

luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö. 
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Endast miljömålet Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms uppnådda 

år 2020. Bedömningarna som gjorts i länet överensstämmer med dem som gjorts på 

nationell nivå för alla mål utom för Bara naturlig försurning, där läget i länet är mer 

positivt än på nationell nivå. 
 
Länsstyrelserna har inte bedömt uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan. För att nå målet krävs internationella insatser. Bedömningen görs därför 

samlat på nationell nivå. Riksdagen har beslutat om att Sverige senast år 2045 inte ska 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser, något som är en stor utmaning för hela samhället. 
Enligt Naturvårdsverkets bedömning räcker inte de åtgärder och styrmedel som nu är på 
plats i Sverige för att nå riksdagens mål. De globala växthusgasutsläppen fortsätter att 
öka, trots att kraftfulla utsläppsminskningar i stället skulle behövas. Naturvårdsverket 
bedömer att för att nå målet behövs samhällsförändringar, teknikutveckling, stärkta 
ambitioner i klimatarbetet globalt och inom EU liksom skärpta och nya nationella 
styrmedel.  
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Uppföljning av en god bebyggd miljö med begränsad 
klimatpåverkan 

 Indikatorer   
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Målvärd

e 2030 

☺ Andel av ny bebyggelse i väl belägna lägen i tätort; 

Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Björkås. 

Avser bostäder med startbesked (%) 

80 80 80 81 50 85 

☺ Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare 2,70 2,55 2,47 publiceras  

v 26 
 1,5 

☺ 
Insamlat hushållsavfall, totalt (kg/person) 547 544 524 505 

publiceras 

v 44
 

oförändrat eller 

minska 

 Insamlat matavfall, kg/person 20 19 22 21 publiceras 

v 44 
öka 

 Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) 42.9 49,7 47,3 11,3 5,5 70 

☺ Andel ekologiskt producerade livsmedel som köps in 

till kommunala verksamheter (%) 
22 22 23 29 35 60 

 Kompletterande nyckeltal  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 

☺ Energiförbrukningen i kommunens fastigheter 

(kWh/m2) 
185 186 177 167 166  

☺ Antal pannor som använder fossil olja i kommunens 

fastigheter 
9 5 5 2 0  

 Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 

området, (%) 
19,3 16,5 15,0 14,2 16,2  

 Fysiska personers bilar per 1000 invånare 428 426 421 416 425  

☺ 
Medborgarnas bedömning av bostadssituationen i 

kommunen, Nöjd-Medborgar-Index, NMI (skal 0-100)1 
49 50 -2 53 57  

 Antal infartsparkeringar 1495 1495 1550 1550 1550  

☺ 
 

Körtid för stombussen (474) Grisslinge-Slussen 

(minuter) 
- - 44 37 37  

☺ 
Medborgarnas bedömning av tillgång till gång- och 

cykelvägar, Nöjd-Medborgar-Index, NMI 3 
54 54 -4 56 58  

☺ 
Antal kilometer gång- och cykelvägar i Värmdö 

kommun, nyutbyggnad (kilometer) 
4 - 1,17 - 1  

☺ Insamlat matavfall, ton 823 840 1008 960 1013  

☺ Mängd insamlat material förpackningsinsamlingen, 

(kg/person)5 
104 104 100 83 91  

☺ Medborgarnas bedömning av kommunens renhållning 

och sophämtning. Nöjd-Medborgar-Index, NMI (skal 
0-100)6 

- - - 62 65  

                                                
1 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  
2 Medborgarundersökning har inte genomförts 2018. 
3 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  
4 Medborgarundersökning har inte genomförts 2018. 
5 FTI insamlingsstatistik 
6 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  



 Rapport  

 2020KS/0061  

  Sid 8(34) 
 
 
 

  

 

☺ Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete. 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI (skal 0-100)7 
- - - 50 52  

 Antal förskolor med grön flagg8 - 19 23 25 23  

 Andel miljöcertifierade skolor och förskolor (%) 36 37 38 48 43  

☺ Antal deltagare i kampanjen Håll Sverige Rent 4919 4 200 4341 5000 5103  

 Andel förskolor och skolor som arbetar efter Plan för 

minskning av skadliga ämnen (%)9 
83 - - - -  

 Antal inkomna anmälningar om förorenad mark  6 7 12 4 5  

 Antal båtbottentvättar i kommunal regi   1 1 0  

 Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologiskt 

jordbruk (%) 
32 20 22 22 publiceras 

v 21 

 

☺ Antal bollplaner med granulatfritt konstgräs - - 3 7 8  

Utsläpp av växthusgaser och energianvändning 

Utsläpp av växthusgaser 

Utsläppen av växthusgaser har minskat årligen. I den senaste beräkningen från 2018 

ligger Värmdö på 2,47 ton per invånare. Målet för Värmdö kommun är 1,5 ton per 

invånare till år 2030 (figur 1). Utsläppen av växthusgaser i kommunen kommer till cirka 

70 procent från transporter. 

 
Figur1. Ton koldioxidekvivalenter per invånare i Värmdö, länets kommuner och riket. Den gröna pricken är Värmdö 
mål 1,5 ton/invånare för år 2030.  

Mer kollektivt resande, mer gång och cykel samt fossilfria drivmedel i bilar har stor 

betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser i Värmdö.  

                                                
7 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  
8 Källa: https://skola-kommun.hsr.se/gron-flagg/vi-ar-med 
9 Enkät skickades ut till samtliga kommunala skolor och förskolor 2017. 
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Kollektivtrafik 

Antal resor med kollektivtrafik låg vid senaste mätningen 2018 på omkring 130 

påstigningar per invånare. Andelen förnybara bränslen är 97 procent i kollektivtrafiken.  

Bilresor stod för de flesta resorna (54 procent) som görs i kommunen när den senaste 

resvaneundersökningen genomfördes 2019. Detta är en minskning sedan senaste 

resvaneundersökningen (2015). Kollektivtrafikandelen 2019 var 31 procent i Värmdö. 

Detta är en ökning jämför med 2015. Andelen resor med gång och cykel i Värmdö var 

15 procent (2019), vilket är något lägre än i andra kommuner i ytterförort men en 

ökning jämfört med 2015. 
 
Kommunen har under året deltagit i arbetet med Kollektivtrafikplan 2050. 

Kollektivtrafikplan är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens 

utveckling i Stockholms län. Den kommer visa hur kollektivtrafiken i länet bör planeras 

för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) och 

Trafikförsörjningsprogrammet.  

Ny båtpendlarlinje mellan Värmdö och Strömkajen i Stockholm 
Arbetet med båtpendling pågår och enligt tidplan ska är den nya trafikstarten 2022. En 

båtpendlarlinje bedöms ha stor potential för att avlasta övrig infrastruktur och kan bidra 

till minskad biltrafik. Pendelbåtsbryggan planeras vid Ålstäket. Alla bussar från 

Värmdö, Stavsnäs och Djurö passerar här och det finns infartsparkeringar, vilket gör det 

lätt att byta mellan bil och buss till båt. Resa med pendelbåt kan göras som en 

kombinationsresa där cykeln kan tas med på båten och det kan förenkla och öka resor 

med cykel. 

Miljöbilar i det geografiska området 
Andelen miljöbilar i det geografiska området låg 2020 på 16,2 procent. Värmdö följer 

samma utveckling som riket (figur 2).  

 
Figur 2. Andel miljöbilar i det geografiska området. 

Miljöbilar i kommunorganisationen 

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen (figur 3) har utvecklats negativt under de 

senaste åren från 49,7 procent (2017), 42,4 procent (2018),11,3 procent (2019) till 5,6 

procent (2020). Förklaringen till att miljöbilsandelen sjunkit så drastiskt är att de flesta 

av de nya bilar som leasats under 2018-2020 inte är miljöbilar enligt den 

miljöbilsdefinition som gäller för nya bilar från 1 juli 2018 (klimatbonusbilar).  
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Figur 3. Andel miljöbilar i kommunorganisationen. 

Kommunens bilpool 
Bilpoolen byttes under 2020 till M. Samtliga bilar är Volvo. Inga elbilar finns längre i 

bilpoolen. Stationen vid Skogsbo är en hybridstation och vid Mölnvik är det en vanlig 

station. Under mars-december 2020 (uppgifter från M) bidrog tjänstebilar från bilpoolen 

med cirka 6,4 ton koldioxid. 
 
Antal hyror  1798 

Antal 

kilometer  
55934 

CO2 (kg)  6419,93 

Tjänsteresor i kommunorganisationen 
Enligt statistik från BIG Travel så har cirka 191 tjänsteresor genomförts med flyg, taxi, 

flygbuss, Arlanda Express och tåg (figur 4). Koldioxidutsläppen från resorna var totalt 8 

ton (figur 5). Flygresorna stod för nästan 100 procent av utsläppen.  
 
Kommunen använder även båt (taxibåtar) för tjänsteresor till öar utan broförbindelse, 

framförallt inom hemtjänsten, i bygglovsärenden, vid miljötillsyn och driftunderhåll. 

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med båt kommer i framtiden kunna redovisas då 

redovisning av utsläppsstatistik är ett krav i upphandlingen av båttaxitjänster. 
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Figur 4. Tjänsteresor genomfördes i stor utsträckning med tåg, men även med flyg. 

 
Figur 5. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor kommer till största delen från flygresor. 

Energi i kommunens egna fastigheter 
Energiförbrukningen fortsätter att minska genom effektiviseringar och uppvärmningen 

är idag fossilfri. Den kommunala organisationens egna fastigheter använder fjärrvärme, 

miljöolja, värmepumpar, pellets och el för uppvärmning (figur 6). Fjärrvärme köps från 

Vattenfall och el från Switch Nordic Green. 
 
Den el som Värmdö kommun köper är 100 procent förnybar. Oljepannor har under flera 

år fasats ut och ersatts med förnybara uppvärmningssätt som fjärrvärme, bergvärme och 

värmepumpar. Befintliga pannor har konverterats till med att eldas med pellets och 

miljöolja. Det pågår även ett arbete med att ersätta gamla ventilationsaggregat med dålig 

återvinning till nya med roterande värmeväxlare. Den totala energianvändningen var 

27.083 MWh (figur 7). Energiförbrukningen var 166 kWh/m2 under 2020 jämfört med 

167 kWh/m2 föregående år (figur 8).  
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Figur 6. Fördelning av energislag i kommunens fastigheter 2020.  

 

Figur 7. Energianvändning (MWh) i kommunens fastigheter var totalt 27.083 MWh.. Källa: kommunens egna 
uppgifter. 

 
Figur 8. Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens egna fastigheter. Källa: kommunens egna uppgifter. 

Kommunen har två större solcellsanläggningar i bruk. Anläggningarna är belägna på 
taket till kommunhuset i Skogsbo samt på förskolan Solbacken i Mörtnäs. En förstudie 
genomfördes under 2019 för att utreda möjligheten för ytterligare solcellsanläggningar. 
Under 2020 har installation av tre anläggningar påbörjats; Räddningsstationen/Värmdö 
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brandstation, Brunns skola (sporthallen) och Ljungs äldreboende. Dessa görs klart under 

2021.  

Det vindkraftverk som Värmdö kommun köpte 2013 i vindpark Nötåsen har producerat 

6,2 GWh el under 2020. Vindkraften bidrar till produktion av förnybar el i elnätet. Med 

en årlig produktion kring 6 GWh försörjer ett vindkraftverk i vindpark Nötåsen cirka 

1.200 villor med hushållsel per år. 

Energi i Värmdö Bostäders fastigheter 

Värmdö Bostäder bedriver sedan flera år tillbaka ett aktivt arbete avseende miljö- och 

energifrågor med huvudmålsättning att sänka den genomsnittliga energiförbrukningen. 

På ett långsiktigt perspektiv avser Värmdö Bostäder att utöka hållbarhetsarbetet och 

ytterligare tydliggöra kopplingarna till den dagliga verksamheten inom samtliga 

discipliner och för samtliga hållbarhetsområden. Enligt bolagets affärsplan för 2021-

2024 ska energiförbrukningen per kvm och år minska med minst 3 procent per år inom 

befintligt bestånd, med 100 procent fossilfri uppvärmning som mål. 
 
Som energikällor för bolagets fastighetsbestånd används bergvärme, RME/ biodiesel, 

pellets, fjärrvärme och miljömärkt el (figur 9 och 10). 
 
I den löpande verksamheten har fortsatt åtgärder vidtagits under året för att sänka den 

totala energiförbrukningen för fastighetsbeståndet. Energiförbrukningen är ca 140 

kWh/kvadratmeter (figur 11). Organisationen har även fokuserat på mer akuta åtgärder 

som vidtagits på grund av åldersskäl för de aktuella systemen som i många fall är från 

ursprungligt byggår. Åtgärder har bland annat vidtagits för att förhindra pågående läckor 

i värme- och varmvattensystem samt undvika framtida problem.  
 
I samband med fjärrvärmeinstallation i Munkmora/Lugnet har den tidigare oljepannan 

flyttats till Hemmesta och i samband med detta renoverades anläggningens 

rökgaskanaler för att möjliggöra pellets och effektökning. Åtgärderna bidrar även till att 

minska andelen spetsåtgärder.  
 
I samtliga nyinstallerade eller renoverade undercentraler styrs driften idag mot 

dygnsmedeltemperatur, i stället för som tidigare mot fasta temperaturer. Åtgärden 

medför att värmen inte går på under kalla nätter om det är varmt dagtid. Arbete pågår 

med att möjliggöra fjärrstyrning av samtliga undercentraler i fastighetsbeståndet för att 

arbeta mer resurseffektivt och skapa en bättre överblick. 
 
Vattenfall och Värmdö Bostäder har startat ett gemensamt energisparprojekt för att mäta 

inomhustemperaturen i flera lägenheter med målet att sänka energiförbrukningen. 

Värmekurvan ska styras så att inomhustemperaturen hålls konstant oavsett väderlek. 

Åtgärderna syftar både till att hålla ned energiförbrukningen och öka komforten i 

lägenheten. Andra exempel på åtgärder är byten från tryck- till temperaturstyrda fläktar, 

belysningar som regelmässigt byts ut till LED och att göra löpande värmeinjusteringar.  
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Figur 9. Fördelning av energislag i Värmdö Bostäders fastigheter 2020.   

 
Figur 10. Energianvändning i Värmdö Bostäders fastigheter. 

 

 
Figur 11. Energiförbrukning per kvadratmeter i Värmdö Bostäders fastigheter. 
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Energi- och klimatrådgivning till medborgare och företag 
Värmdö ingick mellan 2018-2020 i en samverkansöverenskommelse om energi- och 

klimatrådgivning i Stockholms län. Den övergripande målsättningen med samverkan är 

att bidra till en minskad energianvändning och klimatpåverkan genom information och 

kunskapsspridning om effektiv energianvändning samt hållbara lösningar avseende 

energi och transporter för privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten 

finansieras av statsbidrag som används för att finansiera en gemensam basverksamhet 

bland annat i form av hemsidan energirådgivningen samt telefonrådgivning. En ny 

bidragsansökan kommer att lämnas in till Energimyndigheten under 2021 för att 

fortsätta med energirådgivningen. 
 
För att möjliggöra en fortsatt effektiv rådgivningsverksamhet, trots myndigheternas 

restriktioner under 2020, har en stor del av rådgivningsbesöken ersatts av digital 

rådgivning och webbinarier. För målgruppen företag genomfördes ett webbinarium med 

inriktning ”energibesparing i Corona-tid”. Övriga webbinarier under 2020 har haft tema: 

uppvärmning, solenergi och laddplats och genomförts i separata föreläsningar för de 

båda målgrupperna bostadsrättsföreningar och småhusägare. Totalt har sju webbinarier 

genomförts hösten 2020.  

Earth Hour 

Värmdö deltog i kampanjen Earth Hour 2020 genom att informera om kampanjen på sin 

Facebook sida och uppmana medborgarna till att släcka ner. Tips om hur medborgarna 

kunde engagera sig delades i sociala kanaler för att uppmärksamma klimatet och 

planeten. 2020 års tema var #höjdinröst – det är dags att höja din röst för att påverka 

våra beslutshavare att vara modiga och fatta beslut som gör att vi alla kan leva hållbart.  

Bebyggelseutveckling 

Bebyggelseutvecklingen och infrastruktur påverkar målet om en god bebyggd miljö med 

begränsad klimatpåverkan.  
  
Kommunen är till stor del en småhuskommun med spridd bebyggelse runt om hela 

kommunen. Utvecklingen av fler småhus fortsätter med cirka 200 beviljade bygglov för 

småhus under 2020. Kommunen har också ett stort antal fritidshus där permanentningen 

fortsätter i takt med att vatten och avlopp byggs ut. Utvecklingen med fler 

permanentboende i kommunens periferi ställer krav på service och framkomlighet i 

kommunens yttre områden. 

Parallellt sker också en utveckling i kommunens centrumområden med flerbostadshus. 
En viss avmattning av antalet nyproducerade flerbostadshus har setts de senaste åren och 
så även under 2020. En hög byggtakt de senaste åren med ett stort antal nyproducerade 
bostäder i kombination med en sviktande konjunktur gör att en viss avmattning kan ses i 
intresse från byggherrar när det gäller nya projekt både i regionen och i kommunen. 
Kommunen är dock fortfarande mycket attraktiv med sin närhet till Stockholm och 
unika miljö och tillväxttakten bedöms kunna öka igen inom de närmsta åren. 

Kommunen beviljade under totalt 176 startbesked (figur 12). Ett startsbesked gällde 
flerbostadshus i Porslinskvarten med cirka 90 lägenheter. Detta innebär att det i 
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jämförelse med de senaste åren är en ovanligt låg andel av bostäder under året av 
bostäderna som fått startbesked som ligger som i väl belägna lägen i tätort; Gustavsberg, 
Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Björkås med cirka 50 procent. Projekt inom 
Porslinskvarteret och i centrala delar av Brunn bedöms ansöka om startbesked under 
2021 för att påbörja byggnation av bostäder. Ett exempel på projekt som är under 
genomförande är seniorbostäder i Vargbacken i Brunn. Projekt som har färdigställts 
under 2020 är Torsby 1:177 bestående av 42 parhus. Kommunen har även genomfört en 
markanvisning för ett särskilt boende i Pilhamn under året.  

Porslinskvarteret är ett av kommunens största nybyggnadsprojekt. Totalt i 
Porslinskvarteret ska det byggas 1925 bostäder. Under 2020 påbörjades inget projekt i 
Porslinskvarteret däremot så invigdes hela parkstråket i området. Strandviksparken har 
också färdigställts och invigts av kommunen.  

 
Figur 12. Antal startbesked 2018 - 2020. 

Gustavsberg 

Det har under 2020 inte färdigställts några nya bostäder i Gustavsberg. Målen i 

miljöprogrammet för Gustavsberg följs upp i tillsyn, bygglov och i planskede. I 

samband med tidigare miljöbokslut gjordes en enkel uppföljning av tre målsättningar 

(cykelparkeringar, antal träd och miljöbyggnadscertifiering) som finns för de åtta 

byggherrar som bygger i Porslinskvarteret och som omfattas av miljöprogrammet. 

Uppföljningarna har visat att målen i miljöprogrammet inte nås.  

Laddinfrastruktur 
Kommunen har fyra laddstolpar vid Hemmesta vägskäl. Värmdö hamnar har fjorton 

laddstolpar i Stavsnäs Vinterhamn vilket är en ökning från fyra till fjorton mellan 2019 

och 2020. Värmdö hamnar har installerat fyra stolpar vid Sollenkroka brygga under 

2020 och kommer under 2021 att installera laddstolpar vid Boda Brygga. 
 
Laddstolpar finns uppsatta av privata aktörer till exempel vid restauranger, butiker, 

köpcentrum och andra företag. Enligt karta över elbilsladdplatser fanns det 13 publika 
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laddplatser i kommunen under året. 
 
Värmdö kommun arbetar med att lyfta fram potentiella områden för laddplatser i 

detaljplaneringen för att underlätta utbyggnaden av infrastrukturen. I budget för 2019 

gavs Tekniska nämnden i uppdrag att anlägga laddstolpar för 2 mnkr fördelat på fyra år. 

Under 2021 ska kommunen anlägga 26 laddstolpar.  
 
Kommunen håller på att ta fram en handlingsplan för laddinfrastruktur. Handlingsplanen 

är en konkretisering av kommunens miljö- och klimatplan för åren 2020-2030 och 

målområdet god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan där kommunen ska 

underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val. Ett område som kommunen har 

identifierat för att underlätta omställningen är att aktivt arbeta med laddinfrastruktur i 

kommunen varför denna handlingsplan har utarbetats. Ny lagstiftning har tillkommit 

som innebär krav på att det ska finnas laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer när 

fler än tio parkeringsplatser behövs. Från 2025 gäller att minst en laddpunkt ska sättas 

upp vid byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, såsom vid kommunens 

lokaler. Det gäller även redan uppförda byggnader. Handlingsplanen ska ses som ett 

bidrag för att kunna nå det nationella klimatmålet för transportsektorn om en minskning 

av utsläppen med 70 procent till 2030 genom att främja en övergång till fler elfordon. 

Syftet med handlingsplanen för laddinfrastruktur är att klarlägga vilken roll kommunen 

har gentemot andra parter och vilka specifika åtgärder kommunen ska göra i fråga om 

att främja elbilar lokalt, att klarlägga förutsättningarna för laddinfrastruktur och ansvar i 

frågan samt hur kommunen ska stödja utvecklingen i linje med den lagstiftning som 

reglerar laddinfrastruktur. 
 
Kommunens Energi- och klimatrådgivning hjälper företag och medborgare att minska 

sin energianvändning och sina utsläpp och ger även information och rådgivning om hur 

man kan ordna laddplatser och söka bidrag till bostadsrättsföreningar, villor och företag. 

Under året har webbinarier genomförts för att informera om hur man kan ordna 

laddplatser i villor och flerbostadshus (se även avsnittet om Energi- och 

klimatrådgivningen). 

Infartsparkering 
Fler infartsparkeringar i kollektivtrafiknära lägen i kommunen gör att det blir enklare att 

parkera bilen och ta bussen istället för att pendla med bil.  
 
Under 2019-2020 har kommunen arbetat med Hagaberg som en möjlig plats för 

infartsparkering. Kommunen har fört dialog med samfällighetsföreningen och tagit fram 

skisser för hur en infartsparkering skulle kunna se ut. Det fortsatta arbetet består av avtal 

med fastighetsägaren och projektering. Kommunen har beviljats statlig medfinansiering 

för att färdigställa infartsparkeringen under 2021-2022. 

Gång och cykel 

Cykelplanen uppdateras 

Kommunen deltar i arbetet med revidering av den regionala cykelplanen. Kommunens 

egna gång- och cykelplan revideras och ska presenteras under 2021. Gång- och 

cykelplanen kommer att bli en digital plan. 
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Trafikverket har arbetat med bygghandlingar för gång- och cykelväg på sträckan 

trafikplats Värmdö marknad till Ingaröbron. Trafikverket har beslutat att skjuta fram 

byggandet av gång- och cykelvägen då den blivit kraftigt fördyrad, byggstart kan 

eventuellt ske 2022. 

Nya gång- och cykelvägar 

Arbetet har fortsatt under 2020 med detaljplan för gång- och cykelväg mellan Återvall 

och Långvik på Ingarö, det är nu oklart om den föreslagna sträckningen kan byggas på 

grund av att den tar åkermark i anspråk. Även en ytterligare sträcka på Mörtviksvägen är 

planerad och byggs under 2021. Gång- och cykelvägar planeras och genomförs även på 

Renvägen, Hermelinvägen och Pilhamn-Fladenbacken och Charlottendalsvägen. Fler 

cykelställ kommer fortsätta att byggas vid strategiska kollektivtrafiklägen.  

Avfall 

Värmdö kommuns avfallsplan uppdateras 

Under 2019-2020 har arbetet pågått med att revidera kommunens avfallsplan från 2014. 

I januari/februari 2021 ställdes planen ut för samråd. Efter samrådet ska förslaget 

bearbetas och tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige och till 

länsstyrelsen. Den föreslagna planen innehåller mål och åtgärder för perioden 2021-

2026. 

Kommunens avfallshantering 

I kommunen finns sex återvinningscentraler för grovavfall. Fem av dessa omfattar även 
miljöstationer för elavfall och farligt avfall. Under sommartid trafikerar en grovsopfärja 
skärgården. Som stöd till medborgarna i hanteringen av avfall finns en sorteringsguide 
framtagen. 
 
Den totala mängden avfall 2020 var 24.768 ton. 1013 ton var matavfall (figur 13 och 

14). Under 2020 tillkom 315 stycken bruna kärl för enbostadshus och 266 lägenheter 

fick möjlighet till matavfallsinsamling. Tillsammans med övriga kommuner i länet har 

Värmdö fortsatt med den regionala matavfallskampanjen. 
 
I april 2020 fick kommunen en ny entreprenör för fastlandshämtningen. Brunns 

återvinningscentral stängdes sista juni 2020, men ny återvinningscentral öppnades 

samtidigt i Ekobacken. 
 
Kommunen gjorde en ny upphandling av avfallshämtning på fastlandet som trädde i 

kraft 1 april 2020. Entreprenören har sopbilar med två fack, en för hushållssopor och en 

för matavfall. Det innebär färre transporter. Kravet är att de nya sopbilarna till minst 50 

procent ska köras på HVO10, ett förnybart drivmedel som fungerar i dieselmotorer. 

Därmed minskar transporterna och utsläppen av växthusgaser i kommunen. 
 
Under 2020 har fortsatta insatser gjorts för att förbättra hämtningsförhållanden på 

Runmarö ur arbetsmiljösynpunkt och för de boende. De förbättrade förhållandena är att 

                                                
10 HVO - hydrerade vegetabiliska oljor 
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så kallade kärlskåp har ställt ut så att hushållssopor hämtas i kärl med mindre sopbil på 

Runmarö. Därigenom har säckhämtningen minskat.  
 
Kommunen har ett fortsatt avtal med KICKS om inlämning av kosmetiskt avfall. 

Kommunen tillhandahåller emballage för kosmetiskt avfall som lämnas in samt bekostar 

bortforsling från butiken av det insamlade avfallet.  
 

 
Figur 13. Fördelningen av hushållsavfallet 2020. Totalt var det 24.768 ton. 

 
Figur 14. Insamlat matavfall (ton) i Värmdö 2020.  

Insamling av förpackningar 
Förpackningar och tidningar lämnas till återvinning genom Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI). 2020 års siffror visar att i Värmdö kommun lämnades i snitt 91 
kg förpackningar per invånare till återvinning (jämfört med 83 kg år 2019). Räknat i kilo per 
fast boende i Sverige lämnade varje person cirka 64 kilo till återvinning (figur 15). 
 
FTI:s analys är att ett ökat engagemang för miljö och nya beteenden i samband med 
pandemin är två möjliga orsaker till att fler förpackningar än någonsin lämnas till 
återvinning. Mängden insamlade tidningar fortsätter att minska (från cirka 18,5 år 2019 till 
cirka 14,6 kg/invånare 2020) vilket är ett resultat av förändrade mediekonsumtionsvanor 
enligt FTI.  
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Figur 15. Mängd (kilo per invånare) insamlade förpackningar i Värmdö och rikssnittet 2020. 

 

Skräpplockardagarna med Håll Sverige Rent 

Värmdö kommun deltar årligen i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning, som 
syftar till att förskolor, skolor och privatpersoner plockar skräp under några veckor på 
våren för att skapa ett trevligare och renare närområde. I samband med aktionen arbetar 
många förskolor och skolor också pedagogiskt med frågor om nedskräpning, återvinning 
och konsumtion. Vid aktionen under våren 2020 deltog 39 anmälda enheter med 5.103 

barn och vuxna i Värmdö kommun. 

                                 
 

Städa Sverige 

Värmdö kommun samarbetar med Städa Sverige, vilket är ett sätt att stödja både 

ungdomsidrott och miljö. Städa Sverige är idrottens miljöorganisation. Sedan 1988 har 

Städa Sverige engagerat en halv miljon ungdomar i att städa olika delar av den svenska 

miljön. För sina insatser från varje lag och förening en ersättning till sin lagkassa. Alla 

Städa Sveriges miljöprojekt bygger på en och samma idé: Ungdomar jobbar för miljön 

och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer.  
 
År 2020 gjorde kultur- och fritidsnämnden en extra satsning där 300 tkr avsattes till 

detta projekt. Totalt under höstens städning deltog 557 ungdomar från 26 olika lag, från 

sex olika föreningar som städade 29 områden i kommunen. Deltagarna fick ihop 345 

säckar med skräp och pant. 
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Farliga ämnen 

Utfasning av farliga ämnen i kommunal verksamhet 
Grund- och gymnasieskolorna har kemikalieansvariga och upprättar förteckningar av 

kemikalier. Förskolorna är medvetna om vikten av en giftfri miljö och har kemikalier i 

åtanke när man gallrar leksaker och vid nya inköp. Under 2020 har samtliga förskolor i 

sin undervisning aktivt arbetat med miljöfrågor.  
 
Lövhamra förskola har en åtgärdsplan för minskning av skadliga ämnen/giftfri förskola 
och har kommit långt i det arbetet. De har exempelvis tagit bort det mesta av plast och 
ersatt med trä samt lagt in giftfria golv när de renoverade.  
 
Munkmora förskola källsorterar skräp och avfall och väger matsvinn. Arbetet pågår med 

att bli en giftfri förskola. Förskolan plockar bort giftig plast i lärmiljöerna och plockar in 

mer och mer naturmaterial. 
 
Förskolorna i Värmdö kommun är noggranna med vad de erbjuder barnen i lärmiljön. 

De satsar på material från skogen och naturen (kottar, pinnar, löv, stenar i lagom mängd 

och det som hittas på marken). Mycket av lekmaterial på avdelningar består av trä och 

tyger. Förskolorna föredrar att skapa med naturlera som är giftfri och kan återanvändas 

flera gånger. De har minskat på inköp av leksaker och satsar på lek och fantasiförmågan, 

vilket har lett till kreativa fantasilekar, kreativa bygg och konstruktions lekar med 

befintligt material. 

Konstgräs 

På konstgräsplaner består själva grässtrået ofta av polyeten, som är en förhållandevis 

ofarlig plast. För att hålla mattan på plats använder man ofta gummigranulat som ligger 

som tyngder mellan stråna. Både granulat och plaststrån sprids i naturen via exempelvis 

dagvattenbrunnar och är en källa till de mikroplaster som är ett problem i vattendragen. 

Bollplanen vid Ingarö ligger till exempel intill en grundvattentäkt som kan riskera att 

skadas. 
 
Granulatfritt konstgräs är mer miljövänligt än det vanligare konstgräset med granulat, 

det vill säga granulat av små gummiflisor från återvunna bil- och maskindäck. Nu finns 

totalt åtta bollplaner som har granulatfritt konstgräs; två sjumannaplaner (Munkmora, 

Mörtnäs), en elvamannaplan (Ingarö IP) och fyra femmannaplaner (Munkmora, 

Kyrkskolan, Brunns skola och Farstaborg). Under 2020 fick ytterligare en bollplan 

granulatfritt konstgräs, den tidigare grusytan vid Ekedalskolan.  
 
Förvaltningen har 2020 utfört tillsyn på fyra konstgräsplaner, Ingarö IP, Värmdövallen 

samt konstgräsplanerna i Ösby och Munkmora. I tillsynen tittar man bland annat på 

hanteringen av dagvatten från planerna.  

Båtbottentvättar och spolplattor 

Båtbottentvättar är ett alternativ till att använda miljöfarliga båtbottenfärger för att hålla 

båtskroven rena från havstulpaner och andra påväxtorganismer. Utvecklingen med 

installation av båtbottentvättar går långsamt. De större marinorna i Värmdö som 

Bullandö, Ingarö Varv och Kanholmsfjärdens marina har spolplattor med högtryckstvätt. 
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Dessa finns även hos vissa båtklubbar, till exempel har Stafsnäs Båtklubb en mobil 

högtryckstvätt med uppsamling av spillvattnet.  
 
En borsttvätt tvättar båtskrovet medan båten ligger i vattnet. Roterande borstar placerade 

ovanför en bassäng tvättar av båtskrovet från påväxtorganismer. Material som skrapas 

av båtskrovet samlas upp i den underliggande uppsamlingsbassängen. 

Förorenade områden 
Länsstyrelsen har identifierat ett 20-tal förorenade markområden i kommunen, där 

vatten- och landområdena i Gustavsberg hör till de mest förorenade områdena i 

kommunen och saneringar sker successivt i samband med utbyggnaden i 

Porslinskvarteren. Vid förändrad markanvändning ställs krav på provtagning av mark 

som misstänks vara förorenad, exempelvis om en industrifastighet ska användas för 

bostadsändamål. Verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla åtgärder som ska vidtas vid 

upptäck markförorening till kommunen. 
 
Under 2020 har fem nya anmälningar inkommit om förorenad mark. Tillsynsarbetet 

under 2020 har till stor del innefattat uppföljningar av gamla ärenden från tidigare år. 

Tillsynsmyndigheten på Värmdö kommun deltar i arbetet med det stora antal kommande 

detaljplaner som omfattat frågor gällande markföroreningar. 
 
I samband med exploatering av verksamhetsytor och sluttäckning av deponin på 

Ekobacken har höga halter av metaller uppmätts i lak- och dagvatten. I samverkan med 

kommunen utför respektive fastighetsägare undersökningar av källan till att metaller, 

främst nickel, zink och aluminium frigörs. Orsaken är att bergmaterial som innehåller 

sulfid i området är krossat och som i kontakt med syre och nederbörd har en försurande 

effekt. Det i sin tur lakar ur metaller ur krossmaterialet som till exempel aluminium. 

Krossmassorna har även använts i exploateringen av Ekobacken. Insatser görs för att 

minska urlakning och kartläggning av möjliga åtgärder pågår. Bygg-, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har tillsyn i fler ärenden som rör Ekobacken.  
 
Under 2020 återtog Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynen över föroreningar med 

ursprung från Gustavsbergs porslinsfabrik i Farstavikens sediment samt i mark. 

Föroreningarna i både sediment och mark kan även ha andra ursprung (t.ex. från 

båtverksamheter i hamnen). Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har fortsatt 

tillsynsansvar för dessa föroreningar. Det finns pågående ärendet och detaljplaner i 

Gustavsbergsområdet. Dessa kommer bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta 

handlägga medan nya ärenden kommer att hanteras av länsstyrelsen. Det kommer finnas 

ett samarbete mellan de två tillsynsmyndigheterna, men tillsynsansvaret har nu 

förtydligats. Även markföroreningarna som härrör från Kovik återvinningsanläggning 

återtogs av länsstyrelsen 2020. 

Upphandling 

Kommunen kan ställa miljökrav i upphandlingar, vilket är en stor potential för att 

påverka miljö- och klimatmålen. Miljökrav har under året ställts vid upphandlingar av 

till exempel båttaxitransporter och skolbussar. 
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Måltider i kommunala verksamheter 

Måltider i verksamheterna – ekologiska livsmedel 
Andelen ekologiska livsmedel av måltidskostnaderna i kommunens egna verksamheter 

har ökat från 29 procent 2019 till 35 procent 2020 (figur 16). Det innebär att kommunen 

når målsättningen 30 procent ekologiskt under 2020. Kommunens nya riktlinjer för 

upphandling är en avgörande förklaring till framgången och kommer ha fortsatt stor 

betydelse för att kommunens miljömål uppfylls.  
 
Utbudet har ökat rejält de senaste åren, sådant som storkök använder ofta finns i större 

förpackningar numera. Det är även lättare för beställare att hitta de ekologiska 

produkterna genom att de är uppmärkta redan vid köptillfället med en grön symbol. 

 
Figur 16. Andelen ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna (i kronor). 

Måltider i verksamheterna – Matsvinn 
Under 2020 inleddes ett arbete för att registrera matsvinn inom de kommunala 

verksamheterna. Det var 15 enheter; 11 förskolor och 4 skolor som vägde och 

registrerade matsvinn under 2020. Under 2021 kommer fler verksamheter komma igång 

med matsvinnsregistrering. 
 
Sammanlagt antal dagar för vägning och registrering 
 

1.562 

Sammanlagt svinn i kilo 
 

13.027 kg  

Sammanlagt svinn i kronor 
 

338.872 kr 

 

Klimatanpassning 

Under 2020 har förvaltningen arbetat med en lägesrapport för hur arbetet med 

klimatanpassning bedrivs i kommunens olika verksamheter. Lägesrapporten är ett första 

steg för en klimatanpassningsplan för kommunen för att redogöra för hur arbetet med 
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klimatanpassningsarbetet ser ut idag och med förslag om vad Värmdö kommun ska 

prioritera i det fortsatta arbetet med klimatanpassning.  
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Uppföljning av ett hållbart resursutnyttjande där växt- och 
djurlivet på land och i vatten är i balans 

 

 Indikatorer 2016 2017 2018 2019 2020 Målvärde 

2030 

☺ Andel hushåll anslutna till kommunalt VA (%)   68 70 71 öka 

 Andel ytvattenförekomster som uppnår MKN – 

ekologisk status (%) 
 

  6 6 Publiceras 

2021 
100 

målår 2027 

 Andel ytvattenförekomster som uppnår MKN – 

kemisk status (%) 
 

  0 0 Publiceras 

2021 
100 

målår 2027 

 Kompletterande nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020  

☺ Andel enskilda avlopp som inventerats (%) 46 57 72 81 93  

 Antal inventeringar av enskilda avlopp 1200 1400 1750 1350 850  

 Mängd båtavlopp tömt i sugstationerna, 

(kubikmeter) 
  130 150 131  

 Antal tömningsstationer 
(latrintömningsstationer) för fritidsbåtar i 

kommunen 

6 6 7 7 7  

☺ Nya anslutningar till kommunalt VA-nät (antal 

nya anslutningar av villor och lägenheter) 
316 1222 380 174 1040  

☺ Totalt antal fastigheter som är anslutna till 

kommunalt VA 
5833   6699 7102  

 Andel enskilda 
dricksvattenprovtagningar med 
godkänd kvalitet (%)11 

69 66  21 24  

 Antal naturreservat 45 47 47 47 47  

 Antal kommunalt skyddade naturreservat och 

naturminnen 
  2 2 2  

 Antal kommunala biotopskydd   4 4 5  

 Antal biotopskydd, skogsstyrelsen   1 1 1  

 Andel skyddad natur (%)  11 11 11 Publiceras  

v 21 
 

 

Vatten och avlopp 

Kommunalt VA 

1.040 nya vattenmätare sattes upp, en mätare kan omfatta flera abonnenter till exempel i 

ett flerfamiljshus. Det tillkom 1 040 nya anslutningar till kommunala VA-nätet. Totalt 

antal kunder som var anslutna till kommunalt VA år 2020 var 7.102.  

                                                
11 Andelen godkända prov har minskat över tid, vilket beror på fler provtagningar. 
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Käppalaförbundet 
Värmdö kommun är en av elva medlemskommuner i Käppalaförbundet, vars vision är  
rent avloppsvatten och rena resurser. Allt avlopp från de centrala delarna av kommunen 
pumpas till Käppala reningsverk på Lidingö för behandling. Vid Käppalaverket tas den 
näring och energi som finns i avloppsvatten till vara och återförs till samhällets 
kretslopp i form av slam och biogas. Växtnäringen i slammet återförs också till 
jordbruket. I Käppala reningsverk kan cirka 99 procent av organiska föroreningar, 97 

procent av fosfor och 80 procent av kväve renas bort. 
 
Uppgifter om hur mycket avloppsvatten som behandlas, leverans av fordonsgas och 

produktion av avvattnat slam för 2020 kan inte redovisas i Värmdö kommuns 

miljöbokslut eftersom miljörapporten för Käppala reningsverk inte är klar för 2020. 

Uppgifter från Käppalaförbundets miljörapport 2019 (figur 17) anger att: 
- 56,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten renades.  
- avloppsvatten bräddades vid tre tillfällen. Den nya anläggningen för 

högflödesrening prestanda testades för första gången under tredje kvartalet och 

fick användas i skarpt läge i december när flödena in till verket var högre än 

reningsverkets kapacitet.  
- Käppalaförbundet fortsatte att vara en nettoleverantör av energi. Under 2019 

producerade förbundet 3 GWh mer energi i form av biogas och värme än vad 

som konsumerades som el (4 GWh år 2018).  
- Koldioxidavtrycket 2019 var totalt 17.058 ton CO2e och har mer än fördubblats 

sedan 2018, då det uppgick till 6.185 ton CO2e. Den största anledningen till det 

är att luftemissionerna av lustgas och metan från reningsverket i år är faktiska 

mätvärden i stället för schabloner.  

 
Figur 17. Miljörelaterade nyckeltal för Käppalaförbundet 2019 (Käppalaförbundets miljörapport 2019). 

Bräddningar 

En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla kommunala ledningsnät. 

Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn 

eller tekniskt fel på reningsverk, pumpstation eller ledningsnät som leder till tillfällig 

överbelastning. 



 Rapport  

 2020KS/0061  

  Sid 27(34
) 

 
 
 

  

 

 
Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda 

vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma 

in i ledningsnätet på kort tid, dels via dagvattenbrunnar och dräneringsrör dels via otäta 

rör och fogar. Vattnet vid dessa tillfällen är kraftigt utspätt och består till största delen av 

regnvatten. Bräddning kan också ske vid driftsproblem eller kapacitetsbrist i 

ledningsnätet, till exempel om något stoppar upp helt eller delvis i röret så att inte 

vattnet kan komma fram, eller om tekniken i pumpstationen felar. Utan en möjlighet till 

bräddning är risken stor att avloppsvattnet pressas baklänges upp ur nätet och 

översvämmar gator, och källare. 
  
Kommunens målsättning är att bräddning inte ska ske annat än i nödfall och arbetar 

fortlöpande med att minimera risk för bräddning när ledningsnät, reningsverk och 

pumpstationer byggs eller byggs om. Löpande förbättras, underhålls och utvecklas 

ledningssystemet så att bräddningar ska kunna undvikas. En handlingsplan finns för 

pumpstationer som har en ökad risk för bräddning.  
 
Under 2020 har 13 bräddningar genomförts med en volym på 632 m3. Det har även 

utförts en uträkning gällande hur mycket tillskottsvatten (regn och smältvatten) 

respektive avloppsvatten som bräddat av den totala volymen. Cirka halva volymen är 

tillskottsvatten och halva volymen är avloppsvatten. 

Nya riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp 
Nya riktlinjer har tagit fram för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och 
tillsyn av små avloppsanläggningar. Riktlinjerna antogs av nämnden i december 2019 
och började gälla den 1 januari 2020. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa enhetliga 
och rättssäkra bedömningar och ska vara vägledande för både handläggare, 
fastighetsägare och entreprenörer. Riktlinjerna samlar det fokus på kretslopp som 
återfinns i såväl miljöbalken, lokala miljömål, översiktsplan samt VA-plan. 
Kretsloppsperspektivet innebär en mer restriktiv hållning till latrinkompostering. 

Grundvattentäkter 
Värmdö kommun har ett eget grundvattenverk beläget på Ingarö. Grundvattnet visar en 

mycket bra kvalitet. Undersökningar påbörjades 2018 för att undersöka tillgången och 

kvaliteten på grundvatten kopplat till vilken mängd vatten som tas ut, provpumpningar 

och provtagningar fortsätter under 2020 och 2021. Under 2019 har en vattentäkt av tre 

provpumpats. Resultaten visar när och hur mycket vatten som kan tas ut på ett hållbart 

sätt. En ytterligare undersökning utöver provpumpning har gjorts under 2020.  
 
Kommunen har även fått bidrag till att säkra och öka på grundvattenvolymen ytterligare 

i framtiden med hänsyn till kommande klimatförändringar, genom att undersöka 

konstgjord infiltration av sjövatten till grundvattnet på Ingarö. Underlaget visade att det 

fanns möjlighet att använda metoden och undersökningen fortsätter. 

Bidrag för projekt kopplat till hållbar dricksvattenförsörjning 
Under 2019 beviljades kommunen bidrag från Länsstyrelsen och Havs- och 

vattenmyndigheten för två projekt kopplat till enskild dricksvattenförsörjning som 

genomfördes under 2020.  
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Det ena projektet har bestått av att ta fram en ny utredning av grundvattentillgången i 

kommunen under nuvarande respektive framtida förutsättningar. 

Grundvattenutredningen skapar förutsättningar för tjänstepersonerna på bygg- och 

miljöavdelningen att göra välgrundade bedömningar i ärenden som berör 

grundvattenresurserna, exempelvis i fråga om bygglov eller förhandsbesked. 

Grundvattenutredningen kan även ligga till grund för att lokalisera riskområden där det 

kan vara motiverat att införa tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda 

dricksvattentäkter. 
 
Inom ramen för det andra projektet har det formulerats förslag till riktlinjer för 

bedömning och prövning av enskild dricksvattenförsörjning. Syftet med riktlinjerna är 

att säkerställa enhetliga och rättssäkra bedömningar, samt i förlängningen bidra till en 

hållbar bebyggelseutveckling i områden i Värmdö kommun där kommunalt vatten och 

avlopp saknas eller inte planeras byggas ut inom en överskådlig framtid.  

Inventering av små avlopp 
Kommunfullmäktige har beslutat om en målsättning att samtliga fastigheter med små 

avloppsanläggningar ska inventeras senast vid utgången av 2022. 
  
Under 2020 har cirka 850 fastigheter ingått i urvalet för inventeringen. Av dessa 

utgjordes cirka 500 av fastigheter på fastlandet (Vindö) och cirka 350 fastigheter på öar i 

skärgården som inventeras genom skrivbordstillsyn (så kallad "arkivinventering"). Av 

kommunens cirka 16 500 fastigheter med små avlopp har cirka 12 200 inventerats 

hittills. Det kvarstår cirka 1200 fastigheter att inventera under 2021 och 2022 innan 

målet är uppnått. 
 
Erfarenheten från den sedan länge pågående inventeringen visar att av de fastigheter 

som inventeras har 9 av 10 någon form av brist. Bristerna kan ha olika allvarlighetsgrad 

och vara förknippade med olika risker. Kommunen ställer i dessa fall krav på att 

fastighetsägarna åtgärdar bristerna, vanligtvis i form av ett föreläggande eller ett 

utsläppsförbud. 
 
Under 2021 kommer tillsynen inom kommunen påbörja ett omfattande arbete med att 

skapa ett heltäckande register över alla små avloppsanläggningar i kommunen. Av 

registret ska det exempelvis framgå vad för typ av avlopp som finns på fastigheten och 

när den senaste tillsynen har skett. Registret skapar dels förutsättningar för en väl 

avvägd prioritering av tillsynen av små avlopp från 2023 och framåt när 

kommunfullmäktiges mål är uppnått, och det ger förhoppningsvis även bättre 

möjligheter att analysera miljöeffekter av tillsynen. 

Tömningsstationer för båttoaletter 

Toalettavfall som sprids i vatten gör att det tillförs näringsämnen till Östersjön. 

Dessa har en gödande effekt på växtligheten vilket bidrar till övergödningen av 

Östersjön. Därför är det viktigt att det finns tömningsstationer. Under 2020 har en 
tömningsstation i Sollenkroka driftsatts. Tömningsstationer i kommunal regi finns vid 
Sandhamn, Kalvholmarna (Ingarö), Kattholmen (Gustavsberg), Stavsnäs Vinterhamn, 
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Sollenkroka Brygga, Nämdö Skärgård samt Möja Skärgård. Med dessa är förmodligen 
Värmdö den kommunen med flest anläggningar i kommunal regi i Stockholms län. 
Under 2020 har dessa tömningsstationer tagit emot sammanlagt 131 kubikmeter 

toalettavfall vilket innebär 262 kg fosfor och 1.048 kg kväve vilket är en minskning 

jämfört med 2019. Det finns även tömningsstationer som drivs av till exempel 
båtklubbar och gästhamnar.  

SeaStop  
EU-projekt Seastop har utvecklat 18 (ursprungsplanen var 21) småhamnar i Stockholms 
skärgård, av dessa ligger 9 i Värmdö Kommun. Projektet har pågått under 2018 – 2020. 
Värmdö kommun är lead partner och projektet har skett i samverkan med Norrtälje, 
Österåker, Mariehamn, Företagsam skärgård på Åland samt Bromarv och Peterzéns i 
Finland. Projektet avslutas och slutrapporteras under 2021. Resultaten är bland annat 
investeringar i avsaltnings- och avloppsanläggningar, vattenverk, bryggor och 
servicehus.  

Samverkan mellan Värmdö kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Värmdö kommun beslutade under 2018 om en avsiktsförklaring att ingå strategiskt 

partnerskap för innovation och hållbar utveckling med Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH). Avsiktsförklaringen innebär samverkan kring utbildning, forskning, innovation 

och för en hållbar och jämställd samhällsutveckling till båda parters långsiktiga gagn. 

En viktig del i samarbetet är att stärka kommunens miljöarbete kopplat till 

Kommunfullmäktiges miljömål, i första hand kopplat till miljömålen ”Grundvatten av 

god kvalitet” samt ”Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning”.  
Under året har flera genomförts som ett resultat av samverkan. Under hösten förlades en 

master-kurs vid KTH med fokus på planering och hållbar utveckling till Värmdö 

kommun. Under året har fyra examensarbeten genomförts på Värmdö som ett resultat av 

samverkan. 
 
Genom samarbetet har ett dussintal personer på Värmdö kommun respektive KTH 

involverats samt ett 40-tal studenter. Inom forskning och innovation har man tittat på 

småskaliga lösningar och organisation för VA, grundvatten och sårbarhetskartering och 

fälttestning av vattenrening med nanoteknik. Samarbetet innehåller även kunskapsutbyte 

mellan KTH/Värmdö och har genererat flera ansökningar för forsknings- och 

utvecklingsprojekt. 

Samverkansprojektet Pelago 
Projektet är ett resultat av samarbetet mellan KTH och Värmdö. Projektet är en 

samverkan mellan Värmdö kommun, KTH, Skärgårdsstiftelsen samt Ecoloop och pågår 

under 2020-2021. Projektet delfinansieras av Vinnova. 
 
Skärgårdens öar är sköra samhällen. De är glesa glesbygder om vintern och täta 

glesbygder om sommaren. Det är inte ovanligt att det på en ö vistas tio människor en 

dag i januari och tusen i juli. De flesta vatten- och avloppssystemen i skärgården har 

skärgårdsborna skapat själva med privata brunnar och enskilda avlopp. Projektet Pelago 

finns för att hitta lösningar i samverkan mellan grannar, öbor, myndigheter, företag, 

bofasta, fritidsboende, besökare och besöksnäring. Pelago försöker förstå nulägen, 

informerar och utbildar, analyserar brunnar, testar användning av avloppsvatten och 
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regnvatten, provar snålspolande armaturer, har gjort en avloppsatlas och driver 

utveckling på VA-området.  

Miljökvalitetsnormen för vatten 

Miljökvalitetsnormen för vatten och lokala åtgärdsprogram 
Andel ytvattenförekomster som uppnår miljökvalitetsnormen för ekologisk status var 

sex procent och ingen vattenförekomst uppnådde den kemiska statusen 2019. Status för 

2020 publiceras under 2021. 
 
Ambitionen är att Havs-, kust och vattenplanen som kommunen håller på att ta fram, ska 

innehålla en prioriteringsmatris för vattenförekomster för att kunna förbättra statusen för 

såväl ekologisk som kemisk status. Den ska ligga till grund för beslut för var lokala 

åtgärdsprogram skall prioriteras. Syftet med prioriteringsmatrisren är att uppnå mest 

miljö- och kostnadseffektiv nytta.  
 
Kommunens arbete med planläggning och utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp 

i prioriterade förändringsområden är ett viktigt arbete för att minska belastningen på 

recipienter, bibehålla grundvatten av god kvalitet och för att bidra till arbetet med att 

förbättra miljökvalitetsnormen för vatten. I centrala lägen är det mer komplicerat med 
mer hårdgjorda ytor och brist på utrymme i tät bebyggelse, vilket kräver utredningar och 
nya angreppssätt för att skapa infiltrerbara ytor för fördröjning och rening. För att klara 

länsstyrelsens prövning av nya detaljplaner redovisar kommunen hur den tänkta 

dagvattenhanteringen ska lösas och hur området kan utvecklas utan att försämra eller 

äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormerna.  

Grön infrastruktur 

Reservatsbildningar och biotopskydd 

I Värmdö kommun finns 47 naturreservat varav 2 är kommunalt inrättade samt 5 

biotopskydd (figur 18). Under 2019 var 31714 hektar skyddade områden vilket 

motsvarar cirka 11 procent av kommunens area (både land och vatten). Antal och andel 

skyddade områden år 2020 har inte publicerats innan miljöbokslutet skrevs. 
 
När Värmdö växer med nybyggnation av bostäder och infrastruktur är naturen viktigt för 

människors möjlighet till rekreation. Enligt naturreservatsplanen och översiktsplanen 

ska områden med höga naturvärden på land och i vatten skyddas och tätortsnära natur 

ska prioriteras. 
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Figur 18. Skyddade områden i Värmdö kommun (reservat inrättade av länsstyrelsen och kommunen). 

Naturreservatsplan (kommunala naturreservat och naturminnen) 
Område Status 

1. Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen Pågår 
2. Eriksbergskogen Invigd 2018 
3. Naturminne Ek  
4. Sandön  
5. Tjustvik naturreservat Vilande 
6. Grönskär-Horrsten-Mälkobbarna Arbetet ska tas upp igen hösten 2020 
7. Del av Storskogen  
8. Skogsområde på Nämndö  
9. Långsunda-Paradiset-Sången  
10. Östra Ekedal Förstudie pågår, ska bildas under mandatperioden 
11. Skogen söder om Brunn  
12. Malmaön  
13. Björkskärs skärgård och lilla Nassa  
14. Norrviken Beslut om biotopskyddsområde 

 
Reservatsbildningen i Holmviksskogen/Kvarnsjöområdet fortsätter att löpa parallellt 

med detaljplanearbetet i Östra Charlottendal. 
 
På kommunfullmäktige den 16 december 2020 fattades beslut om biotopskyddsområde 

Norrviken på Fågelbolandet. Syftet med biotopskyddsområde Norrviken är att ge ett 

långsiktigt skydd för en grund havsvik som nyttjas av vårlekande rovfiskar som lek- och 

uppväxtområde samt tillhörande strandäng med hävdgynnad flora. Projektet har erhållit 

statligt bidrag.  
 
Under 2020 har processen att undersöka möjlighet att bilda naturreservat i Östra Ekedal 

påbörjats. Områdets natur- och rekreationsvärden har kartlagts. Projektet har erhållit 

statligt bidrag (LONA).  

Undersökningar och naturvårdsåtgärder 

En analys av eksambandet i Gustavsberg och omnejd har genomförts under 2020. 

Viktiga värdefulla områden och svaga länkar har pekats ut och förslag på 

förstärkningsåtgärder att tagits fram. Projektet har erhållit statligt bidrag (LONA). 
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Kommunen har genomfört en kartläggning och analys av Värmdös gröna infrastruktur 

med fokus på biologisk mångfald, reaktion, pollination och rekreation och friluftsliv på 

Värmdös fastland. Rapporten har använts som underlag vid revidering av 

Översiktsplanen och ska användas som stöd i detaljplanläggning och naturvårds- och 

friluftslivprojekt. Projektet har erhållit statligt bidrag (LONA).  
 
I Brunn har en blomrik äng anlagts. Projektet har erhållit statligt bidrag (LONA). 
 
Mindre och större salamander har flyttats till nya dammar.  
 
På Tranarö har en naturvårdsgallring genomförts för att skapa utrymme och sol som 

gynnar spärrgreniga gamla tallar.   
 
6000 öringar släpptes ut i vattnet vid Södersved på Värmdö. Projektet är ett samarbete 

mellan Värmdö kommun och Stockholm Stad. 

Nationalpark i Nämdöskärgården 
Värmdö kommun är delaktigt i processen att bilda en Nationalpark i Nämdöskärgården. 

Nationalparksbildningen beräknas pågå under minst 5 år och arbetet leds av 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen.  
 
Det föreslagna nationalparksområdet omfattar bland annat de fyra befintliga 

naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö som även ingår i EU-

nätverket Natura 2000. I utredningsområdet ingår även ett större havsområde öster om 

de nämnda naturreservaten.  

IOP med Sportfiskarna i Hemmesta sjöäng 

Från att området har varit en skräpmark har Hemmesta sjöäng förvandlats till en 

våtmark som myllrar av liv. Här samlas många, en del bara för att njuta av miljön och 

rasta hunden medan andra kommer hit för att skåda fåglar eller se på gäddvandringen.  
Under 2020 beslutade tre nämnder att tillsammans ingå en IOP med föreningen 

Sportfiskarna: utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Inom ramen för IOP-överenskommelsen ämnar Sportfiskarna att erbjuda standardiserat 

provfiske samt stickprovsfiske till årskurs 4 inom Värmdös grundskolor, i både 

fristående och egen regi, under fyra år. IOP-överenskommelsen väntas leda till ett antal 

positiva effekter, som ökad kunskap och förståelse för den närliggande naturen genom 

utomhuspedagogik, stimulering av natur- och fiskeintresse samt kartläggning av en av 

Värmdös våtmarker, Hemmesta sjöäng.  

Övrigt miljöarbete 

Sveriges ekokommuner 

Värmdö kommun är medlem i Sveriges ekokommuner. Politikern Elinor Avsan i 

Värmdö kommun är ordförande för Sveriges Ekokommuner. Sveriges Ekokommuner 

syftar till att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn 

med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. Medlemmarna ska 

vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar 

utveckling på lokal nivå. Värmdö kommun redovisar miljönyckeltal till Sveriges 
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Ekokommuner årligen.  

Klimatkommunerna 

Värmdö kommun är med i Klimatkommunerna. Klimatkommunernas övergripande 

syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, 

påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen ska vara en pådrivande 

aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och 

drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. 

C/O City 
Värmdö kommun är medlemmar i föreningen C/O City. I föreningen utvecklas verktyg 

och metoder i samverkan och breda partnerskap för att underlätta att ekosystemtjänster 

blir en kostnadseffektiv och användbar komponent i stadsplaneringen. Värmdö kommun 

kan genom medlemskapet utveckla sitt arbete med ekosystemtjänster tillsammans med 

andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn.  

Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor 
Sveriges Byggindustrier har ansvaret för att samordna implementeringen av bygg- och 

anläggningssektorns ”Färdplan för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- 

och anläggningssektor”. Värmdö kommun blev inbjudna till att vara med i färdplanen. 

Det är cirka 90 företag, organisationer och kommuner i hela värdekedjans om deltar. 

Genom att samverka med offentlig sektor, byggherrar, industri, konsulter och akademi 

kan Värmdö kommun vara med och påverka utvecklingen i branschen i frågor om 

byggmaterial, teknik, lagar och krav som också kommer bidra till att nå del lokala målen 

i Värmdö kommun. 

Aktuell hållbarhets kommunranking 

Värmdö kommun hamnar på plats 66 av 290 i kommunrankning 2020. Det är en 

markant förbättring jämfört med plats 124 i förra årets rankning (figur 19). I Stockholms 

län kom Värmdö på plats 16 av 26. I gruppen storstäder och storstadsnära kommuner 

kom Värmdö på plats 26 av 46. Poäng var 27,41 av totalt 41 poäng. Kommunranking för 

2021 pågår under februari/mars 2021. 
 

 
Figur 19.  Aktuell hållbarhets kommunranking. 

Miljöcertifiering 

Håll Sverige Rent har en certifiering vid namn Grön Flagg, ett ramverk kring hur 
förskolor och skolor kan lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt. Tillsammans 
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genomför deltagarna aktiviteter som de testar i sin närmiljö. Sammantaget 23 

verksamheter i Värmdö är anslutna till Grön Flagg (25 st 2019). 43 procent av skolor 

och förskolor i Värmdö är miljöcertifierade (figur 20).  

  
Figur 20. Certifierade skolor och förskolor. Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt 
med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller 

ISO14001/EMAS.  

Miljöbelöning 

För att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun, delar bygg-, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden årligen ut en miljöbelöning om sammanlagt 10.000 kr. Victor 
Sandberg tilldelas 2020 års miljöbelöning då han gjort stor insats för miljön 
genom sitt engagemang i Hemmesta sjöäng. Victor bidrar med sin kunskap 
gällande livet under ytan i sjöängen för barn och unga. Detta väcker nyfikenhet 
för miljön och vattenlevande djur och växter som barn och unga bär med sig i sina 
framtida liv. 
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