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

som gjorts inom miljö- och klimatarbetet och följer upp hur det går med de mest 

centrala målen för kommunen. I april 2020 antog Värmdö kommun en Miljö- och 

klimatplan med kommunens mål för perioden 2020-2030. I miljöbokslutet kan 

medborgare, företag, föreningsliv, besökare, anställda och beslutsfattare få en samlad 

bild av hur det går. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för miljö- och 

klimatplanen och miljöbokslutet, som är viktiga delar av det strategiska miljö- och 

klimatarbetet.  

 

Varje nämnd och företagsstyrelse i kommunen har ansvar för sitt miljö- och 

klimatarbete. Nämndernas och företagens handlingsplaner följs upp i respektive nämnds 

verksamhetsberättelse och varje kommunalt företags årsredovisning. En 

sammanställning redovisas i miljöbokslutet tillsammans med uppföljningen av relevanta 

styrdokument. 

 

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.  

 

Miljöbokslutet är strukturerad utifrån de prioriterade målen för Värmdö kommun och 

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.  
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2. Sammanfattat resultat 2019 
Under 2019 har en miljö- och klimatplan för kommunen arbetats fram. Miljö- och 

klimatplanen är Värmdö kommuns första heltäckande plan för miljö- och klimatarbetet. 

Den anger kommunens samlade målsättning och ambitioner för att nå en miljömässigt 

hållbar utveckling.  

 

Flera andra styrdokument av betydelse för miljö- och klimatarbetet är under uppdatering 

eller framtagande. En uppdatering pågår av översiktsplanen, dagvattenstrategin, 

avfallsplanen, gång- och cykelplanen och strategisk plan för minskad klimatpåverkan 

från fastigheternas energianvändning. Nya styrdokument som tas fram är havs- och 

kustvattenplanen, träbyggnadsstrategin och trafikstrategin. 

 

Året i korthet 

En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan 

 202 startbesked har lämnats för att påbörja byggnation i kommunen. Drygt 80 

procent är i väl belägna centrumområden.  

 Fortsatta insatser har gjorts för utbyggnad av gång- och cykelvägar och 

infartsparkeringar.  

 Trafikverket har fortsatt arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser i 

kommunen. 

 För att förbättra framkomligheten i stomnätet har en åtgärdsvalsstudie 

genomförts med förslag på åtgärder för att öka framkomligheten och förkorta 

restiden för buss i Gustavsberg. 

 Arbetet med båtpendling pågår och enligt tidplan ska bryggan byggas 2020/2021 

med trafikstart 2022.  

 Det fanns 15 publika laddplatser i kommunen.  

 Mängden avfall per person var 493 kg (preliminär uppgift). 

 Matavfallsinsamlingen har fortsatt att utvecklas positivt med 603 nya 

anslutningar.  

 På återvinningsanläggningen i Hemmesta har kommunen gjort en risficka för att 

underlätta för medborgarna att lämna ris.  

 Kommunen har bytt entreprenör för avfallshämtning på fastlandet. 

Entreprenören har nya sopbilar med två fack och de körs på fossilfritt drivmedel.  

 I Värmdö kommun lämnades 83 kilo förpackningar per invånare till 

förpackningsinsamlingen. Genomsnittet i Sverige var 62 kilo. Mängden 

insamlade tidningar minskade jämfört med 2018 från 35 kilo till 18 kilo, vilket är 

ett resultat av förändrade mediekonsumtionsvanor. 

 Nästan 5.000 barn och vuxna i Värmdö kommun deltog i Håll Sverige Rents 

aktion mot nedskräpning. Två lag från Gustavsbergs IF genomförde städuppdrag 

inom Värmdö kommuns samarbete med Städa Sverige. 
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 Utsläppen av växthusgaser har minskat årligen. I den senaste beräkningen från 

2017 ligger Värmdö på 2,34 ton per invånare. Målet för Värmdö kommun är 1,5 

ton per invånare till år 2030. Utsläppen av växthusgaser i kommunen kommer 

till övervägande del till från transporter. 

 Andelen miljöbilar i kommunorganisationen har utvecklats negativt jämfört med 

föregående år från 42,4 procent (2018) till 12,4 procent (2019). De bilar som 

byttes ut under året var miljöbilar enligt den gamla miljöbilsdefinitionen och de 

byttes ut mot bilar som inte klarar den nya definitionen (klimatbonusbilar). 

 Utsläpp från bilpoolen stod för 1,3 ton koldioxid och tjänsteresor 25 ton. 

Flygresor stod för nästan 100 procent av utsläppen från tjänsteresor. 

 I kommunens egna fastigheter har tre oljepannor bytts ut. 

 Energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskade från 177 kWh/m2 till 

146 kWh/m2. 

 Kommunen har två större solcellsanläggningar. En förstudie genomfördes under 

2019 för att utreda möjligheten för ytterligare solcellsanläggningar. 

 Värmdö kommuns vindkraftverk producerades 5,6 GWh el. 

 Energi- och klimatrådgivningen har gett råd per telefon, besök och vid tio 

bygglovs-drop in i kommunhuset och två bygglovs-drop out i Skärgården.  

 Energi- och klimatrådgivningen har tagit en mer aktiv och uppsökande roll 

genom att ge rådgivning på det lokala byggvaruhuset och en livsmedelsbutik, 

hålla korta föreläsningar i samband med företagarföreningens seminarier och 

deltagit som utställare vid en företagarmässa. Under våren hölls en 

solcellsföreläsning för allmänheten där 65 personer deltog. 

 Värmdö deltog i kampanjen Earth Hour då belysningen släcktes i kommunens 

lokaler för att uppmärksamma klimatet och planeten. 

 En fotoutställning visades i Fotoparken i Gustavsberg om klimatförändringarna 

och människor som drabbats av effekterna. 

 Andelen ekologiska livsmedel av måltidskostnaderna i kommunens egna 

verksamheter har ökat kraftigt till 29 procent. 

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

har gjorts för att minska urlakningen och kartlägga åtgärder. Bygg-, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har tillsyn i fler ärenden som rör Ekobacken.  

 Totalt 11 bollplaner har fått granulatfritt konstgräs.  

Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i 

balans 

 En vattentäkt av tre har provpumpats för att undersöka tillgång och kvalitet.  

 En utredning görs för att se om man kan infiltrera sjövatten ner till grundvattnet 

på Ingarö. 

 174 nya vattenmätare har satts upp och det tillkom 174 nya anslutningar till 
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kommunala VA-nätet. Andelen anslutna till kommunalt VA var 70 procent. 

 Bygg,- miljö- och hälsoskyddsavdelningen har ansvarat för ett regionalt 

dricksvattenprojekt. Syfte var att utveckla en metod för att samla in data för att 

förbättra kunskap och planeringsunderlag för enskilt dricksvatten.  

 Kommunen har fått bidrag för projekt om hållbar dricksvattenförsörjning från 

enskilda brunnar. Kommunen har även fått bidrag till att säkra den framtida 

dricksvattenförsörjningen genom att undersöka konstgjord infiltration av 

sjövatten till grundvattnet på Ingarö. 

 I Käppala reningsverk, där Värmdös avloppsvatten hanteras, renades 50,5 

miljoner kubikmeter avloppsvatten 2018. Kolfotavtrycket var drygt 7.000 ton 

kodioxidekvivalenter. Käppalaförbundets Miljörapport för 2019 var inte klar 

inför Värmdö kommuns miljöbokslut. 

 Under året har bräddningar från kommunala pumpstationer skett vid totalt vid 46 

tillfällen med en volym på 3.615 m3. Under stormen Alfridas strömavbrott 

bräddade 19 pumpstationer under en kort tid. 

 Andel inventerade avlopp var 81 procent. 

 Andel ytvattenförekomster som uppnår miljökvalitetsnormen för ekologisk 

status var sex procent och ingen vattenförekomst uppnådde den kemiska 

statusen. 

 Näringstillförseln har kartlagts för Hemmesta träsk genom att man undersökt 

tillrinnande vatten till sjön. 

 I projektet Race for the Baltic har inventeringen av enskilda avlopp fortsatt. 

 Inom projektet Seastop har man fortsatt att bygga ut avsaltnings- och avloppsan-

läggningar, servicehus och bryggor. 

 Gästhamnen på Kattholmen i Gustavsbergs hamn erhöll den internationella mil-

jöcertifieringen Blå Flagg.  

 Under 2019 har Värmdö hamnars sugtömningsstationer tagit emot sammanlagt 

146 kubikmeter toalettavfall vilket är en förbättring med 12 procent jämfört med 

2018 och innebär en miljövinst. 

 Samverkansavtalet mellan Värmdö kommun och KTH har lett till fyra nya sam-

arbetsprojekt. Forskare från KTH har förlagt forskning inom vattenhushållning 

och testverksamhet kring avsaltning till Värmdö. Fyra examensarbeten har ge-

nomförts på Värmdö. 

 Förstudien Testbädd Värmdö Skärgård slutfördes under 2019 och resulterade i ett 

fördjupat samverkansprojekt ”Pelago” med Värmdö kommun, KTH, Ecoloop 

och Skärgårdsstiftelsen. Testbädden syftade till att utveckla och förprojektera för 

nya hållbara metoder för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Öster-

sjön.  

 Naturreservatsbildningen i Holmviksskogen/Kvarnsjöområdet fortsätter att löp 

parallellt med detaljplanearbetet i Östra Charlottendal. 
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 Kommunen har fört diskussioner med en markägare i Hemmesta storskog om 

naturvårdsavtal för att bevara ett bostadsnära skogsområde. 

 Under året har kommunen genomfört inventeringar av fågel, salamander och ma-

rina miljöer. 

 Kommunen har anlagt en salamanderdamm i Västra Charlottendal och längs 

Farsta slottsväg.  

 Under maj månad släpptes 16.000 öringar ut i åar, sjöar och hav på fyra platser i 

Nacka och Värmdö.  

 Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Värmdö kommun och Sveriges sportfis-

keförbund om att genomföra ”Skolbäcken” där grundskolorna får möjlighet att 

fiskevårda i syfte att öka medvetenheten om hur människor påverkar naturen och 

våtmarkerna och vikten av att vårda den.  

 I våtmarksområdet Hemmesta sjöäng har kommunen byggt två flottar för 

skrattmåsar inför säsongen 2020. 

 

Övrigt miljöarbete 

 Värmdö kommun är med i Klimatkommunerna och Sveriges Ekokommuner. 

Politikern Elinor Avsan i Värmdö kommun blev under året ordförande för 

Sveriges Ekokommuner. 

 Värmdö kommun blev under året medlemmar i föreningen C/O City. Värmdö 

kommun kan genom medlemskapet få stöd i att utveckla arbetet med 

ekosystemtjänster tillsammans med andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn. 

 Värmdö kommun anslöt sig till bygg- och anläggningssektorns ”Färdplan för en 

hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor”. 

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. 

 Värmdö kommun kom på plats 124 av 290 i Aktuell Hållbarhets 

kommunrankning 2019. 

 25 skolor och förskolor i Värmdö var certifierade enligt Grön Flagg. 48 procent 

av skolorna och förskolorna i Värmdö var miljöcertifierade. 

 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens miljöbelöning gick till Calle Hallberg 

och Jenny Pudja för deras vattenbesparande installationer. 
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3. Vision och mål 
Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i Värmdös 

framtidsvision – Vision 2030. Kommunfullmäktige antog under 2018 en ny målstruktur 

(figur 1). Målstrukturen utgår från kommunens vision om ett framtida socialt-, 

miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030. Målstrukturen innehåller nio 

kommunövergripande mål samlade i tre målområden som har koppling till de tre 

hållbarhetsdimensionerna social- miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Målen ligger 

som ett paraply över samtliga nämnder och ska återfinnas i respektive nämnds 

verksamhetsplanering. Målområdet ”Miljö- och klimat – ekologisk hållbarhet” består av 

Värmdös sex lokala miljömål sammanfattade som två mål ”En god miljö med begränsad 

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

vatten är i balans”. 

 
Figur 1. Målstruktur för Värmdö kommun. 

Värmdö kommuns lokala miljömål 2016-2030 

Värmdös kommunfullmäktige tog beslut om lokala miljömål 2016-2030. Målen är 

utformade efter de nationella miljömålen och beskriver Värmdös vision och prioriterade 

områden inom miljöarbetet. Målen är sex till antalet men berör alla de 16 nationella 

miljömålen som kommunen är ålagd att arbeta med. Målet ”en god bebyggd miljö” är 

övergripande de övriga fem, i likhet med den miljömålsstruktur som hela 

Stockholmsregionen arbetar efter. De lokala miljömålen är: 

 En god bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/lokalamiljomal/engodbebyggdmiljo.4.330ff2a7156ab32af7fe9cf8.html
https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/lokalamiljomal/begransadklimatpaverkan.4.330ff2a7156ab32af7fe9f32.html
https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/lokalamiljomal/giftfrimiljo.4.330ff2a7156ab32af7fea27e.html
https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/lokalamiljomal/grundvattenavgodkvalitet.4.330ff2a7156ab32af7fea1d2.html
https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/lokalamiljomal/havibalanslevandekustochskargardochingenovergodning.4.330ff2a7156ab32af7fea28d.html
https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/lokalamiljomal/ettriktvaxtochdjurliv.4.330ff2a7156ab32af7fea29a.html
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Värmdös miljö- och klimatmål är kopplade till FN:s Agenda 2030 (figur 2), Paris-avtalet 

och EU:s ramverk, samt till utvecklingen av de nationella miljömålen i Sverige. 

 
Figur 2. Agenda 2030 och de Globala målen. 

4. Regional uppföljning 2019 
Miljömålen är en viktig nyckel för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. 

Liksom nationellt bedömer länsstyrelsen att endast ett fåtal miljömål nås till 2020 i 

länen, det år som målen följts upp mot sedan de fastställdes för 20 år sedan. Många stora 

insatser sker dock som bidrar till Sveriges miljömål. 

 

Länsstyrelsen pekar i sin uppföljning för 2019 på samma utmaningar som för 2018. 

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som 

befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Viktiga 

åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Endast 

miljömålet Bara naturlig försurning bedöms kunna nås i tid.  

 

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, tillsyn med mera.  

 

För att kunna nå miljökvalitetsmålen 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 
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klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv 

samt God bebyggd miljö som en övergripande vision.  

 

Endast ett mål, Bara naturlig försurning, bedöms kunna nås till år 2020 enligt de data 

som finns tillgängliga. Övriga miljökvalitetsmål bedöms inte möjliga att nå till år 2020 

med i dag beslutade eller planerade åtgärder. 

 

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. 

5. En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan 
och Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och 
djurlivet på land och i vatten är i balans. Når vi målen? 

Kommunens aktiviteter under 2019 leder i stort sett i positiv riktning för att nå 

miljömålen. Åtgärderna för klimat bedöms 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. 

 

Bebyggelsen fortsätter att lokaliseras i centrumnära och kollektivtrafiknära lägen. 

Kommunen har miljökrav för bebyggelsen i Gustavsberg, men inte för övrig 

bebyggelse. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar och framkomlighet för 

kollektivtrafik fortsätter och båtpendling utvecklats som ett kollektivt alternativ. 

Kollektivtrafik och gång- och cykel har fortfarande en låg andel i Värmdö. 

 

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

för att öka service, insamling och återvinning. Farliga ämnen tas om hand i 

avfallshanteringen och inom hantering av förorenade områden. Skolor och förskolor 

som är miljöcertifierade jobbar lokalt med farliga ämnen, men arbetet med farliga 

ämnen i byggandet och i kommunala verksamheter behöver utvecklas och intensifieras 

för att målen ska nås.  

 

Andelen ekologiska livsmedel av måltidskostnaderna i kommunens egna verksamheter 

ökade kraftigt till 29 procent och kommunens mål om 30 procent till 2020 ser ut att 

kunna nås. 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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Utsläppen av växthusgaser minskar i kommunen som geografiskt område. Utsläppen 

kommer främst från transporter. Miljöbilsutvecklingen är negativ. I kommunens 

fastigheter minskar energiförbrukningen och åtgärder görs för att gå över till 

förnyelsebara energikällor. Medborgare och näringsliv ges möjlighet att göra 

klimatsmarta val med hjälp av energi- och klimatrådgivningen. 

 

Klimatanpassning är ett nytt målområde i kommunen. Klimatanpassning implementeras 

i kust- och havsvattenplan, översiktsplan och dagvattenstrategi, men mer kommer 

behöva göra för at Värmdö ska få en stark förmåga att hantera konsekvenserna av ett 

förändrat klimat. 

 

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.  

 

Åtgärderna inom planering och 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, 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. 

 

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

andra former och naturvårdsåtgärder pågår som bidrar till målet om ett rikt växt- och 

djurliv. 
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6. En god miljö med begränsad klimatpåverkan 
 

 

 
 

 
I kommunfullmäktiges målområde ingår de lokala miljömålen: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 
Miljömålen kopplar till de globala målen: 

2. Ingen hunger  

3. Hälsa och välbefinnande  

6. Rent vatten och sanitet  

7. Hållbar energi för alla  

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

9. Hållbarindustri, innovationer och infrastruktur  

11. Hållbara städer och samhällen  

12. Hållbar konsumtion och produktion  

13. Bekämpa klimatförändringarna  

Kommunfullmäktiges konkretisering av målet: 

En god miljö tar till vara på Värmdös unika miljö och förhållanden och ger en god och 

hälsosam livsmiljö med en begränsad klimatpåverkan. Bebyggelse ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas. Byggande sker i kollektivtrafiknära lägen i tätorter 

och väl belägna förändringsområden så att välfungerande lokalsamhällen med närhet 

och mötesplatser kan fortsätta att utvecklas. Kommunen ska verka för en minskad 

användning av farliga ämnen i bygg- och anläggningsarbeten. 

 

Kommunens invånare ska mötas av en giftfri miljö i sin vardag. Farliga ämnen ska fasas 

ut ur den kommunala verksamheten och ett led i det arbetet är att öka kunskapen kring 

farliga ämnen. Farligt avfall ska tas omhand och kommunens avfallshantering ska 

fortsätta att utvecklas.  

 

Nyttjandet av förnyelsebara energikällor ska främjas och teknik som leder till större 

effektivitet och lägre energiförbrukning ska nyttjas. Värmdö ska underlätta för 

kommuninvånarna att göra miljösmarta val och kommunens egen konsumtion ska 

kännetecknas av hållbarhet. 
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14. Hav och marina resurser  

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 

 

 
 

Styrdokumenten i Värmdö kommun som berör målen: 

 Översiktsplanen 2012-2030 (under uppdatering) 

 Miljöprogrammet för utveckling av Gustavsberg 

 Grönstrukturplanen för Gustavsberg 

 Avfallsplanen (under uppdatering) 

 Gång- och cykelplanen för Värmdö kommun 2013-2030 (under uppdatering) 

 Infartsparkeringsplanen 2016-2030 

 Strategin för minskad klimatpåverkan från fastigheters energianvändning (under 

uppdatering) 

 Trafikstrategin (under uppdatering) 

 Träbyggnadsstrategin (under framtagande) 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön  

 Naturreservatsplanen 

 Riktlinjerna för inköp och upphandling  

 Riktlinjerna för resor och transporter 

 Riktlinjerna för kosthållning  

 Planen för minskning av skadliga ämnen  

Värmdö kommuns mål för utsläpp av växthusgaser och energianvändning 

Klimatmålen för Värmdö kommun är i linje med de nationella och regionala målen. 

 År 2045 ska Värmdö kommun inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären.  

 År 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar. 

 År 2030 ska utsläpp av koldioxid ha minskat till 1,5 ton per invånare och år (mål i 

Värmdös målstruktur, beslutat av kommunfullmäktige). 

 År 2030 ska utsläppen från transporter ha minskat med 70 procent jämfört med 2010 

genom ett aktivt arbete för en fossiloberoende fordonsflotta.  

 År 2030 ska energianvändningen vara 50 procent effektivare jämfört med 2005. 

 

För att nå målen om utsläppsminskningar bör Värmdö kommun, i likhet med länet1, 

fokusera på åtgärder inom områdena: 

                                                 
1 Fokusområden som pekas ut i klimat- och energistrategin för Stockholms län 2020-2045 (remissversion). 
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 Transporter och resande 

Det innebär ökad transporteffektivitet, ökad andel energieffektiva och fossilfria 

fordon samt ökad andel förnybara drivmedel. 

 Energiförsörjning 

Det innebär ökad elproduktion i länet, 100 procent förnyelsebart elsystem och 

robust leveranssäkerhet. 

 Samhällsplanering och bebyggelse 

Det innebär lokalisering av bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och infrastruk-

tur som bidrar till miljöanpassade trafiksystem, samt energieffektiva byggnader. 

 Konsumtion 

Det innebär hållbar konsumtion och offentlig upphandling med energi- och kli-

matkrav. 

Värmdö kommuns mål för bebyggelseutveckling 

I enlighet med översiktsplanen ska nybyggnation främst ske i kommunens 

centrumområden och samordnas med övrig samhällsutveckling. I andra hand ska 

utbyggnad ske i prioriterade förändringsområden och därefter i övriga 

förändringsområden. All samordnad bebyggelseutveckling ska samordnas med 

utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. 

 

De bostadsprojekt som genomförs inom ramen för Gustavsbergsprojektet ska följa det 

miljöprogram som tagits fram för området. Programmet bygger på ekologisk, social, 

ekonomisk och fysisk bärkraft och kopplar till kommunens lokala miljömål. 

Byggnationen ska kännetecknas av friska hus med lång hållbarhet. Resursförbrukningen 

och påverkan på miljö och hälsa ska minimeras från samtliga använda 

byggnadsmaterial, konstruktioner och byggprocesser. 

Värmdö kommuns mål för gång och cykel 

Gång- och cykelplanens övergripande mål är att andelen gående och cyklister i Värmdö 

kommun ska öka. Värmdö kommun ska nå målet genom att skapa ett attraktivt, gent och 

sammanhängande huvudnät för gång- och cykeltrafik som knyter samman kommunens 

fem centrumområden med det regionala cykelstråket, kommunens bryggor och 

kommunens prioriterade förändringsområden. Till detta övergripande mål har 

kommunen kopplat ett antal delmål, en handlingsplan samt indikatorer för uppföljning. 

Värmdö kommuns mål för hantering av avfall 

Värmdös avfallsplan har fem målsättningar och kommunen har kopplat femton delmål 

samt en handlingsplan för att uppnå målen. Strukturen följer avfallshierarkin.  

De fem målen i planen är:  

 Förebygga uppkomst av avfall och nedskräpning 

 Öka återanvändningen 

 Öka återvinningen av material och energi  

 Öka insamlingen av farligt avfall  

 Förbättra service, insamling och arbetsmiljöplan  
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Värmdö kommuns mål för hantering av farliga ämnen 

Kommunen har en plan för ett systematiskt och långsiktigt arbete med att minska 

andelen skadliga ämnen inom kommunens verksamheter. Planen är indelad i sju faser, 

där bland annat inventering, inköp, upphandling och utfasning av skadliga ämnen ingår. 

I planen finns en utfasningslista över skadliga ämnen som baseras på 

Kemikalieinspektionens kandidatlista med särskilt farliga ämnen. Utfasningslistan 

omfattar även inredning, inventarier och material.  

Värmdö kommuns mål för hållbar upphandling 

Värmdö kommun ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom ansvarsfulla 

och medvetna upphandlingar i enlighet med kommunens miljömål. Riktlinjerna för 

upphandling omfattar alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen 

och de kommunala bolagen. Kommunen ska använda upphandlingsarbetet strategiskt för 

att bidra till social utveckling, miljö- och klimatdriven utveckling samt en etiskt hållbar 

produktion av varor, tjänster, entreprenad- och anläggningsarbeten med minsta möjliga 

negativa miljöpåverkan. Upphandling ska i relevanta fall ske med stöd av 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier som beaktar miljöhänsyn och social 

hänsyn i offentliga upphandlingar. Utgångspunkten ska vara att kommunens leverantörer 

ska arbeta systematiskt med miljöfrågor och följa den på tillverkningsorten gällande 

miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. 

Värmdö kommuns mål för måltider i kommunala verksamheter 

Riktlinjerna för kosthållning syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar 

kring måltids- och kostfrågor. Riktlinjer för kosthållning innehåller mål för ekologiska 

livsmedel som främst berör ”giftfri miljö”. Riktlinjerna för kosthållning innehåller även 

målsättningar som berör ”begränsad klimatpåverkan” som till exempel att minimera 

matsvinn och att öka andelen vegetariska livsmedel. Inriktningen på miljöarbetet för 

måltiderna är att: 

 följa policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun,  

 sträva mot det övergripande inriktningsmålet En hållbar kommun, 

 underlätta en mer hållbar livsstil,   

 arbeta för att uppnå Värmdö kommuns lokala miljömål Begränsad 

klimatpåverkan,   

 minimera matsvinn   

 andelen ekologiska livsmedel ska vara minst  

o 30 procent till år 2020  

o 50 procent till år 2025   

o 60 procent till år 2030 

Värmdö kommuns mål om klimatanpassning 

Pågående och förväntade klimatförändringar är en utmaning som kommunen behöver 

kunna hantera. Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer 

intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i 

vattendragen kan ge upphov till stora negativa effekter på samhällets funktioner. Redan 

idag kan skyfall inträffa, men dess frekvens förväntas att öka i framtiden. Värmeböljor 

bedöms bli mer frekventa och ihållande. Dessa sårbarheter behöver förebyggas genom 

en klimatanpassning av samhället. 
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Målsättningen är att Värmdö ska ha en stärkt förmåga att hantera konsekvenser av att 

förändrat klimat (skyfall, höjda havsnivåer och höga temperaturer). Klimatanpassningen 

ska implementeras i kommunens översiktsplan, havs- och kustvattenplan, VA-plan, 

dagvattenstrategi och i risk- och sårbarhetsarbetet. Värmdö kommun behöver öka 

kunskapen om effekterna av ett förändrat klimat och bedöma och minska risker för 

negativa effekter.  
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Resultat 2019 

Indikatorer och nyckeltal för En god bebyggd miljö med begränsad 
klimatpåverkan 

 

 Indikatorer   

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Målvärde 

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 85 

 Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-

ekv/invånare2 
2,49 2,34 Ej 

publicerat 

Ej 

publicerat 

1,5 

 
Insamlat hushållsavfall, totalt (kg/person) 547 544 524 4933 oförändrat eller 

minska 

 Insamlat matavfall, kg/person 20 19 22 214 öka 

 Andel miljöbilar i kommunorganisationen 

(%)5 
42.9 49,7 47,3 12,4 70 

 Andel ekologiskt producerade livsmedel som 

köps in till kommunala verksamheter (%) 
22 22 23 29 60 

 Kompletterande nyckeltal  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 
Medborgarnas bedömning av 

bostadssituationen i kommunen, Nöjd-

Medborgar-Index, NMI (skal 0-100)6 

49 50 -7 53  

 Antal infartsparkeringar 1495 1495 1550 -  

 
 

Körtid för stombussen (474) Grisslinge-

Slussen (minuter) 

Körtid Grisslinge-Slussen 

378 - 44 

31 

37 

23 

 

 
Medborgarnas bedömning av tillgång till 

gång- och cykelvägar, Nöjd-Medborgar-Index, 

NMI 9 

54 54 -10 56  

 
Antal kilometer gång- och cykelvägar i 

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

 
Energianvändning i nybyggnation bostadshus, 

Gustavsberg (kWh/m2 Atemp och år) 
- - 65 -  

 
Andel nybyggnation som möter kraven för 

Miljöbyggnad Silver av kommunens eller de 

kommunala bostadsbolagens fastigheter (%) 

- - - -  

                                                 
2 Kolada. RUS och Nationella emissionsdatabasen. 

3 Preliminär uppgift. 
4 Preliminär uppgift. 
5 Kolada. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften 

klimatbonusbilar. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon 
registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt 

vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Källa: Miljöfordon Sverige (MFS). 
6 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  
7 Medborgarundersökning har inte genomförts 2018. 

8 Tidigare år redovisades Mörtnäs-Slussen. Den längre restiden beror på ombyggnaden av Slussen. 

9 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  
10 Medborgarundersökning har inte genomförts 2018. 
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 Insamlat matavfall, ton 823 840 1008 960  

 Mängd insamlat material 

förpackningsinsamlingen, (kg/person)
11

 
104 104 100 83  

 
Medborgarnas bedömning av kommunens 

renhållning och sophämtning. Nöjd-

Medborgar-Index, NMI (skal 0-100)12 

- - - 62  

 
Medborgarnas bedömning av kommunens 

miljöarbete. Nöjd-Medborgar-Index, NMI 

(skal 0-100)13 

- - - 50  

 Antal förskolor med grön flagg - 19 23 25  

 Andel miljöcertifierade skolor och förskolor 

(%) 
36 37 38 48  

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

 Energiförbrukningen i kommunens fastigheter 

(kWh/m2) 
185 186 177 146  

 Antal pannor som använder fossil olja i 

kommunens fastigheter 
9 5 5 214  

 Andel miljöbilar av personbilar och lätta 

lastbilar (%)15 
19,3 16,5 15,0 Publiceras 

våren 2020 

 

 Fysiska personers bilar per 1000 invånare16 355 357 351 349  

 
Färdmedelsfördelning alla färdmedel för resor 

en vardag med mål i länet, (%)17 
- - - Publiceras 

våren 2020 

 

 
Andel av kommuninvånarnas resor med bil 

som är kortare än 5 km, (%)18 
24 - - Publiceras 

våren 2020 

 

 Laddstationer för laddfordon  8 - - 15  

 Andel förskolor och skolor som arbetar efter 

Plan för minskning av skadliga ämnen (%)19 
83 - - -  

 
Antal inkomna anmälningar om förorenad 

mark  
6 7 12 4  

 Andel jordbruksmark med miljöstöd för 

ekologiskt jordbruk (%)20 
32 20 22 Publiceras 

v.21 

 

 Antal bollplaner med granulatfritt konstgräs - - 3 7  

 Andel farligt avfall och elavfall i 

hushållssoporna (%)21 
- - - -  

 

                                                 
11 FTI insamlingsstatistik 
12 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  
13 Nöjd Region-Index. Källa SCB:s medborgarundersökningar.  
14 Under hösten 2019 påbörjades konvertering av de två sista pannorna till miljöolja som bränsle. 2020 kommer inga pannor använda 

fossil olja. 
15 Antal miljöbilar i trafik dividerat med totalt antal bilar i trafik, multiplicerat med 100. Från 1 juli 2018 avser uppgiften 

klimatbonusbilar. Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Detta innebär att bilar registrerade före den 
1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för 

MB2013. Källa:SCB. 
16 SCB 
17 Resvanor i Stockholms län 2015. Region Stockholm. Nästa undersökning görs 2019 och presenteras våren 2020. 
18 Resvanor i Stockholms län 2015. Region Stockholm. Nästa undersökning görs 2019 och presenteras våren 2020. 
19 Enkät skickades ut till samtliga kommunala skolor och förskolor 2017. 
20 Jordbruksverket 
21 Plockanalys genomfördes i kommunen 2013. 0,4% var då farligt avfall/elavfall. 
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Bebyggelseutveckling 

Under de senare åren har Värmdö växt genom nybyggnation till skillnad från tidigare då 

kommunen främst växte genom permanentning av fritidshus. Kommunen ser resultatet 

av en förändrad planering där byggnation och planläggning i första hand sker i tätorter 

med bra kollektivtrafikförsörjning. Samtidigt fortsätter permanentningen av fritidshus i 

takt med att vatten och avlopp byggs ut i kommunens periferi vilket även ställer högre 

krav på service och framkomlighet i kommunens yttre områden.  

 

Under 2019 gavs startbesked för att påbörja byggnation för 202 bostäder i kommunen 

(figur 3). Drygt 80 procent av de bostäder som avser permanent bebodda bostäder är 

belägna i väl belägna centrumområden (figur 4). Ny bebyggelse har påbörjats i samtliga 

av kommunens tre största centrumområden; Brunn, Hemmesta och Gustavsberg.  

 

Exempel på nya projekt som genomförts under 2019 för tillskapande av nya bostäder 

har varit bostadsrätter centralt i Gustavsberg, Strandvik (60 lägenheter). Exempel på 

projekt som påbörjats är seniorbostäder i Vargbacken i Brunn. Inom 

Gustavsbergsprojektet har även en äventyrslek färdigställts. 

 

Liksom tidigare år sker den största nybyggnationen i centrala Gustavsberg. I dagsläget 

är 1.408 (nov 2018) av de planerade 1.925 nya bostäderna i Porslinskvarteten uppförda.  

Totalt i Gustavsbergsprojektet ska det byggas 4.000 bostäder. Totalt har det byggts 1.616 

lägenheter i Gustavsbergsprojektet. 

 

 

Figur 3. Antal startbesked 2018 och 2019. 
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Figur 4. Nästan 80 procent byggs i väl belägna centrumområden. 

Gustavsberg 

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

samband med Miljöbokslutet 2018 gjordes en enkel uppföljning av tre målsättningar 

som finns för de åtta byggherrar som bygger i Porslinskvarteret och som omfattas av 

miljöprogrammet. Tre byggherrar svarade på uppföljningsfrågorna 2018. Ytterligare en 

byggherre har lämnat in uppgifter. Uppföljningen av energi har sammanställts från 

byggherrarnas energiberäkningar vid bygglovsansökan. 

 

Riksbyggen redovisar att de är certifierade för Miljöbyggnad Silver i två fastigheter (120 

lägenheter). SKB anger att de planerar att certifiera sig enligt Miljöbyggnad (80 

lägenheter). JM har inte miljöcertifierade byggnader i Porslinskvarteren men jobbar med 

miljöfrågor i projekteringsanvisningar. Ikano har inte certifierade byggnader. 

 

Målet som eftersträvas för cykelparkeringar är 2,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet, 

vilket inte klaras (figur 5 och 6). En del av förklaringen till att man inte klarar målet kan 

vara att lägenhetsbeståndet till stor del består av 1:or och 2:or. 

 

 
  

81%

19%

Andel bebyggelse i väl belägna centrumområden 
2019

i välbelägna centrumområden annat

Ur miljöprogrammet: I genomsnitt bör 2,5 

cykelplatser per lägenhet eftersträvas. För 

kontor 17 cpl/1000 kvm BTA , för handel 22 

cpl/1000 kvm BTA. 
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Figur 5. Antal cykelparkeringsplatser och lägenheter för de tre (av åtta) byggherrar som bygger i Porslinskvarteret. 

 
Figur 6. Cykelparkeringsplatser per lägenhet. 

En annan målsättning är att ett träd per lägenhet ska planteras. Totalt ska det byggas 

1.925 bostäder i Porslinskvarteret. Ett träd per lägenhet är ett högt ställt mål. Av de som 

svarat redovisas totalt 106 träd som planterats av byggherrarna. Kommunen har 

planterat 146 träd i området till exempel i alléer och som gatuträd. (figur 7).  
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Figur 7. Antal träd. 

Vid bygglovsansökan beräknar byggherrarna sin energiförbrukning (figur 8). I 

genomsnitt ligger den beräknade energiförbrukningen på cirka 65 kWh/m2 Atemp och 

år. 

 

 
Figur 8. Beräknad och mätt energiförbrukning för byggherrar i Porslinskvarteren. 
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Byggherre, Kvarter 
kWh/m2 Atemp 
och år 

Bygglov eller mätning 

Stena, Koppformaren 67,5 Bygglov/Energiberäkning 

Stena, Inläggerskan 65 Bygglov/Energiberäkning 

Ikano, Glasera 64,5 Bygglov/Energiberäkning 

Ikano, Dekorera     

Ikano, Dreja 66 Bygglov/Energiberäkning 

Järntorget, Sailor 49 Bygglov/Energiberäkning 

Järntorget, Domino     

Blå Eken, Fabrikshuset 85 Bygglov/Energiberäkning 

Riksbyggen, Handfatet 81 Bygglov/Energiberäkning 

Riksbyggen, Badkaret 80 Bygglov/Energiberäkning 

JM, Ranka 66 Mätning 

JM, Prunus 63 Mätning 

Västra Portvaktsstugan 30,5 Bygglov/Energiberäkning 

Total 65,2   
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Trafikstrategi  

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en trafikstrategi som processas under 2020.  

Trafikstrategins främsta uppgift är att beskriva hur trafiksystemet i kommunen bör 

utformas för att stödja en hållbar samhällsutveckling i riktning mot kommunens mål och 

visioner. Strategin ska ge en avvägd helhetsbild av hur kommunen avser utveckla 

trafiksystemet och tydliggöra för hur centrumområdenas utveckling kan främjas genom 

en genomtänkt planering där hänsyn tas till både markanvändning, bebyggelse, trafik 

och hur medborgare i kommunen reser.  

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. 

 

Ett uppehåll har gjorts med arbetet med att uppdatera infartsparkeringsplanen som 

påbörjades 2018. Under 2019 har kommunen arbetat med Hagaberg som en möjlig plats 

för infartsparkering. Kommunen har fört dialog med fastighetsägaren och börjat ta fram 

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

med fastighetsägaren och projektering. 

Gång och cykel 

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

egna gång- och cykelplan revideras och ska presenteras hösten 2020. Gång- och 

cykelplanen kommer bli en digital plan. 

 

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.  

 

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

och Långvik på Ingarö. Även en sträcka på Mörtviksvägen är planerad. Gång- och 

cykelvägar planeras och genomförs även på Renvägen, Hermelinvägen och Pilhamn-

Fladenbacken och Charlottendalsvägen. Fler cykelställ kommer fortsätta att byggas vid 

strategiska lägen.  

Kollektivtrafik 

Trafikverket har under 2019 fortsatt arbetet med att tillgänglighetsanpassa 

busshållplatser i kommunen.  

 

Kommunen deltar i arbetet med Stomnätsplan 2050. Stomnätsplanen är en långsiktig 

plan för utveckling av kollektivtrafikens stomtrafik. Den tas fram av Region Stockholm 

i samarbete med Trafikverket, länets kommuner för att förbättra framkomlighet och 

punktlighet för länets stombussar och på så sätt göra trafiken mer attraktiv.  

 

För att förbättra framkomligheten i stomnätet på väg 222 och 274 (Nacka trafikplats  

- Hemmesta vägskäl) och  på Gustavsbergs allé samt Skärgårdsvägen har en 

åtgärdsvalsstudie, Stråk 5 genomförts. Under 2019 har kommunen låtit en konsult 

granska rapporten och tillsammans med kommunen tagit fram andra åtgärder för att 
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förbättra framkomligheten på det kommunala vägnätet för att öka framkomligheten och 

förkorta restiden för buss i Gustavsberg. Rapporten  ska tas upp för beslut under våren 

2020.  

Ny båtpendlarlinje mellan Värmdö och Strömkajen i Stockholm 

Arbetet med båtpendling pågår och enligt tidplan ska bryggan byggas hösten 2020 och 

våren 2021 med trafikstart 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. 

Laddinfrastruktur 

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

laddstolpar i Stavsnäs Vinterhamn.  

 

Laddstolpar finns uppsatta av privata aktörer till exempel vid restauranger, butiker, 

köpcentrum och andra företag. Enligt karta över elbilsladdplatser fanns det 15 publika 

laddplatser i kommunen under året. 

 

Värmdö kommun arbetar med att lyfta fram potentiella områden för laddstationer 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.  

 

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 i bostadsrättsföreningar, villor och för företag. 

Värmdö kommuns avfallsplan uppdateras 

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

Tidplanen för avfallsplanen är att ett förslag ska finnas färdigt för att ställa ut på samråd 

till medborgarna under 2020. Efter samrådet bearbetas förslaget och tas upp för beslut 

om antagande i kommunfullmäktige och till länsstyrelsen. Innehållet i avfallsplanen är 

lagstadgat och regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner. 

Mål och åtgärder ska kopplas till de nationella miljökvalitetsmålen, samt andra relevanta 

mål, strategier och planer i kommunen och utgår från till att avfallet hanteras enligt 

avfallshierarkin (figur 9).  

  
Figur 9. Avfallshierarkin eller avfallstrappan. 
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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 2019 var 22.198 ton. 960 ton var matavfall. (figur 10 och 11). 

Mängden per person var 493 kg22, vilket är en minskning. Under året tillkom 267 nya 

bruna kärl för matavfallsinsamling för enbostadshus och 336 för flerbostadshus. 

Tillsammans med övriga kommuner i länet har Värmdö fortsatt med den regionala 

matavfallskampanjen. 

 

Under hösten 2019 bytte kommunen entreprenör återvinningscentralerna. På 

återvinningsanläggningen i Hemmesta gjordes en risficka för att underlätta för 

medborgarna att lämna ris.  

 

Kommunen gjorde även en ny upphandling av avfallshämtning på fastlandet som träder 

i kraft 1 april 2020. Den innebär att entreprenören ha nya sopbilar med två fack (en för 

hushållssopor och en för matavfall). De nya sopbilarna går på HVO23, ett förnybart 

drivmedel som fungerar i dieselmotorer. Därmed minskar transporterna och utsläppen av 

växthusgaser i kommunen.  

 

Under 2019 har fortsatta insatser gjorts för att förbättra hämtningsförhållanden på 

Runmarö ur arbetsmiljösynpunkt och för de boende. 

 

Kommunen har ett 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.  

 

Tillsammans med Stora Coop har kommunen under året testat att ge kunderna möjlighet 

att använda kommunens avfallspåsar i papp istället för plastpåsar i frukt- och 

gröntavdelningen, som ett försök att minska plastanvändandet. Butiken är liksom många 

butiker, ett av utlämningsställena för avfallspåsarna. 

 
Figur 10. Fördelningen av hushållsavfallet 2019. Totalt var det 22.198 ton. 

                                                 
22 Preliminär uppgift. 
23 HVO - hydrerade vegetabiliska oljor 
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Figur 11. Insamlat matavfall (ton) i Värmdö 2019.  

Insamling av förpackningar 

Förpackningar och tidningar lämnas till återvinning genom Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen (FTI). 2019 års siffror visar att i Värmdö kommun lämnades i snitt 

83 kg förpackningar per invånare till återvinning. Räknat i kilo per fast boende i Sverige 

lämnade varje person cirka 62 kilo till återvinning (figur 12). Mängden insamlade 

tidningar minskade jämfört med 2018 från 35 kg till 18 kg, vilket är ett resultat av 

förändrade mediekonsumtionsvanor enligt FTI. 

 
Figur 12. Mängd (kilo per invånare) insamlade förpackningar i Värmdö och rikssnittet 2019.24 

Håll Sverige Rent-kampanjen 

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 

                                                 
24 Statistik från förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) årliga statistik. 
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och konsumtion. Vid aktionen under våren 2019 deltog nästan 5.000 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. Allt plockat från svensk natur, längs kust, vägar, vatten och i stadsnära miljöer. 

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 2019 var 

det två lag inom Gustavsbers IF som genomfört städuppdrag. 

Utsläpp av växthusgaser 

Utsläppen av växthusgaser har minskat årligen. Målet för Värmdö kommun är 1,5 ton 

per invånare till år 2030 (figur 13). Utsläppen av växthusgaser i kommunen kommer till 

cirka 70 procent från transporter. 

 
Figur 13. Ton koldioxidekvivalenter per invånare i Värmdö, länets kommuner och riket. Den gröna pricken är 

Värmdö mål 1,5 ton/invånare för år 2030. Källa: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt 

Nationella emissionsdatabasen. 

Användningen av kollektivtrafik, bil, gång och cykel och miljöbilar 

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

betydelse för utsläppen av växthusgaser i Värmdö.  
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Antal resor med kollektivtrafik (buss) låg vid senaste mätningen 2017 på omkring 130 

påstigningar per invånare (figur 14). Andelen förnybara bränslen är 97 procent i 

kollektivtrafiken (figur 15).  Bilresor stod för de flesta resorna (63 procent) som görs i 

kommunen när den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2015. 

Kollektivtrafikandelen var då 27 procent i Värmdö (figur 16). Andelen resor med gång 

och cykel i Värmdö var 10 procent (2015), vilket är lägre än i andra kommuner i 

ytterförort. 

 

Andelen miljöbilar i det geografiska området låg 2018 på 15 procent. Andelen för 2019 

har inte publicerats innan miljöbokslutet (figur 17).  

 
Figur 14. Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik. Datakälla: SEKOM. Data rapporteras 

av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen. 

 
Figur 15. Andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken. 
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Figur 16. färdmedelsfördelning alla färdmedel för resor en vardag med mål i länet. Källa: Trafikförvaltningens SLL, 

Resvanor i Stockholms län 2015. 

 
Figur17. Andel miljöbilar i det geografiska området. Källa: SCB. 

Miljöbilar i kommunorganisationen 

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen (figur 18) har utvecklats negativt jämfört 

med föregående år från 49,7 procent (2017), 42,4 procent (2018) till 12,4 procent 

(2019). Förklaringen till att miljöbilsandelen sjunkit så drastiskt är att många bilar byttes 

ut under andra halvan av 2018 och under 2019. De bilar som byttes ut var miljöbilar 

enligt den gamla miljöbilsdefinitionen som ändrades från 1 juli 2018 och de byttes ut 

mot nya bilar som inte klarar den nya bildefinitionen (klimatbonusbilar). 
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Figur 18. Andel miljöbilar i kommunorganisationen. 

Bilpoolen 

Värmdö kommun har en halvöppen bilpool vid kommunhuset i Skogsbo. Medborgare 

kan boka bilpoolsbilarna på kvällstid och under helger. Bilar i bilpoolen bestod av två 

elbilar, sju Volvo XC60 elhybrider och åtta Volvo XC40 bensinbilar. Under 2019 bidrog 

tjänstebilar från bilpoolen med cirka 1,3 ton koldioxid. 2,76 procent av bränslet bestod 

av el (figur 19). 

 
Figur 19. De totala koldioxidutsläppen från hyrbilar var cirka 1,3 ton. El som drivmedel stod för 2,76 procent. 

Tjänsteresor i kommunorganisationen 

Enligt statistik från BIG Travel så har cirka 767 tjänsteresor genomförts med flyg, taxi, 

flygbuss, Arlanda Express och tåg (figur 20). Koldioxidutsläppen från resorna var totalt 

25 ton (figur 21). Flygresorna stod för nästan 100 procent av utsläppen. 

Kommunen använder även båt (taxibåtar) för tjänsteresor till öar utan broförbindelse, 

framförallt inom hemtjänsten, i bygglov-ärenden, vid miljötillsyn och driftunderhåll. En 

beräkning av utsläpp från dessa resor kommer bli möjlig från och med 2020 då en ny 
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upphandling genomförs där miljökrav ställs och med krav på rapportering av uppgifter 

för att beräkna utsläpp av växthusgaser från dessa resor. 

 

 
Figur 20. Tjänsteresor genomfördes i stor utsträckning med tåg, men även med flyg. 

 
Figur 21. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor kommer till största delen från flygresor. 

Energi i kommunens fastigheter 

Kommunen har egna fastigheter både inom förvaltning samt genom de kommunala 

bolagen. Kommunen har en strategisk plan för minskad klimatpåverkan från 

fastigheternas energianvändning som är under uppdatering.  

 

Den kommunala organisationen använder fjärrvärme, olja, miljöolja, värmepumpar, 

pellets och el för uppvärmning. Fjärrvärme köps från Vattenfall och el från Switch 

Nordic Green. 
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Den el som Värmdö kommun köper är 100 procent förnybar. Olja för uppvärmning av 

kommunens lokaler är idag på en mycket låg nivå (figur 22 och 23). När oljepannor tas 

ur bruk ersätts oljeanvändningen med förnybara och koldioxidneutrala uppvärmningssätt 

som fjärrvärme, bergvärme och värmepumpar. Under 2019 har tre oljeanläggningar 

fasats ut. Arbete pågår med att ersätta olja som bränsle i befintliga pannor 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 27.167 MWh (figur 23). Energiförbrukningen har minskat från 177 kWh/m2 till 146 

kWh/m2 från föregående år (figur 24).  

 

Figur 22. Fördelning av energislag i kommunens fastigheter 2019. Källa: kommunens egna uppgifter. 

 
Figur 23. Energianvändning (MWh) i kommunens fastigheter. Källa: kommunens egna uppgifter. 

 
Figur 24. Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens egna fastigheter. Källa: kommunens egna uppgifter. 
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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. 

 

Det vindkraftverk som Värmdö kommun köpte 2013 har producerat 5,6 GWh el under 

2019. En klimatnytta för vindkraftverket har beräknats utifrån marginalmetoden. 

Energimyndigheten uppskattar att elproduktion i europeiska kolkondenskraftverk i 

genomsnitt ger upphov till utsläpp av ett ton koldioxid per producerad MWh energi. 

Energi- och klimatrådgivning till medborgare och företag 

Värmdö ingår 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 nyhet i arbetssättet under året har varit att energi- och klimatrådgivningen har tagit 

en mer aktiv och uppsökande roll genom att ge rådgivning på det lokala byggvaruhuset 

och en livsmedelsbutik, hålla korta föreläsningar i samband med företagarföreningens 

seminarier och deltagit som utställare vid en företagarmässa. Eftersom en stor del av 

Värmdö kommun består av skärgårdsöar, har energi- och klimatrådgivningen också 

genomfört uppsökande rådgivning i skärgården tillsammans med personal från miljö- 

och hälsoskyddsavdelningen. 

  

 Energi- och klimatrådgivningen har: 

 gett löpande rådgivning per telefon, 

 genomfört ett rådgivningsbesök till en bostadsrättsförening och  fyra 

rådgivningsbesök hemma hos småhusägare, 

 genomfört 10 rådgivningstillfällen i samband med bygglovshandläggarnas drop-

in i kommunhuset, 

 genomfört två drop-out rådgivningar i skärgården, 

 deltagit med energirådgivning vid två seminarier för företagare, 

 ordnat två solcellsföreläsningar som arrangerades tillsammans med Nacka 

kommun. En av dessa hölls i Nacka kommuns lokaler och en i Värmdö 

kommuns lokaler. På seminariet på Värmdö deltog totalt 65 personer (figur 25). 

 haft föreläsning om energi i tillsynen för personal på bygg- och 

miljöavdelningen, 

 genomfört uppsökande rådgivning på lokalt byggvaruhus och en 

livsmedelsbutik, 
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 visat utställningen Klimatvågen med sommarjobbande ungdomar i Gustavsbergs 

Centrum + Klimatrådgivning i Gustavsbergs centrum (figur 26). 

 

Utöver de aktiviteter som har genomförts lokalt i Värmdö kommun, har Energi- och 

klimatrådgivningen också deltagit i Energi-och klimat-samarbetet i Stockholms län. 

Därigenom har Värmdö kommun fått tillgång till bland annat:  

 Rådgivning via telefon och via webbsidan www.energiradgivningen.se Den 

gemensamma telefonrådgivningen har under 2019 besvarat frågor från totalt 

1.149 personer varav 35 personer från Värmdö. Besökare till webbsidan är ännu 

inte sammanställt för 2019 men under 2018 hade webbplatsen 82 064 besökare 

och 200 009 sidvisningar. 

 Utveckling av gemensamt informations- och presentationsmaterial och 

gemensamma fokusprojekt. 

 Gemensamma arrangemang såsom mässor och öppna föreläsningar som också 

marknadsförs mot alla 26 kommuner i samarbetet. 

 

 

   

 
Figur 25. Energi- och klimatrådgivningen anordnade solenergiseminarium om solceller i Värmdösalen. 

http://www.energiradgivningen.se/
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Figur 26. Sommarjobbande ungdomar  - Miljöhjältarna -  visade Klimatvågen tillsammans med kommunens energi- 

och klimatrådgivare i Gustavsbergs hamn. 

Medborgarundersökning med frågor om energi- och klimatrådgivningen 

Under 2018 genomfördes enkätundersökning i Värmdö kommuns medborgarpanel med 

frågor om klimat och energi. Svaren sammanställdes 2019. En klar majoritet, strax 

under 80 procent svarade att de inte känner till energi- och klimatrådgivningen sedan 

tidigare. 61 procent svarade att de funderat på att ta reda på mer om hur de kan använda 

solenergi. De som svarade att de inte funderat på att ta reda på mer om hur de kan 

använda solenergi fick även svara på en följdfråga. Många svarade att de inte funderat 

på att ta reda på mer om hur de kan använda solenergi då de bor i bostadsrätt eller 

hyresrätt. Ett annat vanligt svar var att de avstod på grund av kostnadsskäl. Några har 

även svarat att det är för lite sol och/eller att det skulle fungera dåligt i deras 

hus/bostadsområde. Andra skäl som angavs var bland annat att man redan har koll, att 

man föredrar andra alternativ eller att man ansåg sig för gammal. 

 

En ytterligare fråga som ställdes var om deltagarna har något område de skulle vilja lära 

sig mer om genom energi- och klimatrådgivningen. Störst andel, 40 procent, svarade att 

de skulle vilja lära sig mer om hur de kan sänka sina energikostnader. Nästan lika 

många, 36 procent, skulle vilja lära sig om hur de kan minska sin klimatpåverkan. Äldre 

i större utsträckning än yngre känner till energi-och klimatrådgivningen sedan tidigare. 

Det är även en större andel äldre än yngre som funderat på att ta reda på mer om hur 

man kan använda solenergi. Däremot svarar äldre i något lägre utsträckning att de har 

något område de vill lära sig mer om genom energi- och klimatrådgivningen. 

Earth Hour 

Under 2019 deltog kommunen i kampanjen Earth Hour (figur 27). Sista lördagen i mars 

klockan 20.30–21.30 genomfördes manifestationen Earth Hour. Då släcktes belysningen 

i kommunens lokaler för att uppmärksamma klimatet och planeten. Att släcka lamporna 

under Earth Hour är en symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna 

om att ta klimatförändringarna på allvar. 

 

2019 års tema var #CONNECT2EARTH – för du och naturen hör ihop! Enligt 

Världsnaturfonden WWF är klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald två 

ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan vi inte fortsätta leva på vår 
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planet. 

 

 
Figur 27. Värmdö deltog i  WWF:S kampanjen Earth Hour. 

Fotoutställning om klimatförändringar – I skuggan av katastrofen 

Under perioden 7 september till 10 januari 2020 pågick en fotoutställning av Niclas 

Hammarström och Magnus Falkenhed i Fotoparken om klimatförändringarna och 

människor som drabbas av effekterna (figur 28 och 29). 

 

 
 

Tidningen Expressen bad oss att belysa klimatfrågan i en serie reportage. Men inte från 

skrivbordet utan på plats, närmast de mest berörda. De heter Gilda, Mikke, Nyadim, Juan eller 

Baba Yo. 

 

De är i alla åldrar och bor på flera skilda kontinenter. Det är människor med liv och drömmar 

som har kastats omkull av en klimatförändring som i deras värld inte är någonting annat än en 

klimatkatastrof. I vår värld. 

 

De har bara oturen att leva i samhällen som står på den sköra, yttersta kanten av en djup ravin. 

En föddes lite för nära en allt glödhetare ekvator, en annan lite för nära inpå den Indiska 

Oceanens cyklonbälte som spårar ur. En tredje bor på en ö som är lite för platt för att stå emot 

det Stilla Havets nyckfulla beteende och någon bor alldeles för nära den tinande Nordpolen. 

De är människorna som tar den första smällen, de som lever i frontlinjen till vad som håller på 

att bli allas vår framtid. 

 

Det är en värld av kaos och konfrontation, men också av solidaritet och uppfinningsrikedom. 

När vi fick uppdraget att nå fram till dem, hur otillgängligt på jorden de än må leva, så visste vi 

sällan vad vi skulle mötas av. 

 

De människor vi träffade och de naturkrafter vi såg rulla fram inbjöd alla till samma sak. 

Ödmjukhet. 

 

(Från Fotoparkens hemsida). 
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Figur 28. Foton från Fotparkens utställning. 

 
Figur 29. Foton från Fotoparkens utställning. 

Utfasning av farliga ämnen i kommunal verksamhet 

En uppföljning gjordes för 2016 av hur skolor och förskolor arbetade med planen (se 

tabell med indikatorer och nyckeltal). Grund- och gymnasieskolorna har 

kemikalieansvariga och upprättar förteckningar av kemikalier. Förskolorna är väl 
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medvetna om vikten av en giftfri miljö och har kemikalier i åtanke när man gallrar 

leksaker och vid nya inköp. 

Måltider i verksamheterna 

Andelen ekologiska livsmedel av måltidskostnaderna i kommunens egna verksamheter 

har ökat kraftigt från 23 procent 2018 till 29 procent 2019 (figur 30). Det innebär att 

kommunen bör nå målsättningen 30 procent ekologiskt under 2020. Förklaringen till 

ökningen är bland annat att kommunen genomfört en ny upphandling. 

 

 
Figur 30. Andelen ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna (i kronor). 

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 2019 har fyra nya anmälningar inkommit om förorenad mark. Tillsynsarbetet 

under 2019 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 
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minska urlakning och kartläggning av möjliga åtgärder pågår. Bygg-, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har tillsyn i fler ärenden som rör Ekobacken.  

Konstgräs 

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

ofarligt 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. 

 

Under 2019 har ytterligare fyra bollplaner fått granulatfritt konstgräs. Det finns nu två  

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

femmannaplaner (Munkmora, Kyrkskolan, Brunns skola och Farstaborg).  
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7. Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet 
på land och i vatten är i balans 

 

 

 
 

I målområdet ingår de lokala miljömålen: 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans, levande kust och skärgård, ingen övergödning. 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 
 

Miljömålen kopplar till de globala målen: 
6. Rent vatten och sanitet  

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion  

13. Bekämpa klimatförändringarna  

14. Hav och marina resurser  

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Kommunfullmäktiges konkretisering av målet: 

 

Värmdö kommun ska verka för att det hav som omgärdar oss ska vara i balans och ett 

rikt växt- och djurliv. Viktiga natur-, kultur- och strandområden ska skyddas och 

tillgängligheten till dessa ska säkras. Kommunen ska sköta sina mark- och 

vattenområden med målet att värna biologisk mångfald.  

 

Tillgång på grundvatten av god kvalitet och mängd är avgörande för Värmdös 

utveckling, för människors hälsa och för miljön. Genom en fortsatt utbyggnad av det 

kommunala vatten- och spillvattensnätet ska kommunen verka för ett hållbart 

grundvattenuttag, minskad saltvatteninträngning och att vattensnål teknik används. 

Utströmmande grundvatten ska ha sådan kvalitet att det är tjänligt att dricka och att det 

bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i vattenmiljöer. 
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Styrdokument kopplade till målen: 

 Dagvattenpolicy för Värmdö kommun (under uppdatering) 

 VA-plan, VA-policy samt VA-översikt 

 Översiktsplan 2012-2030 (under uppdatering) 

 Havs- och kustvattenplan (under framtagande) 

 Naturreservatsplan 

 

Värmdö kommuns mål för vatten och avlopp (VA) 

Värmdö kommun ska nå målen i vattenplaneringen genom fortsatt utbyggnad av det 

kommunala VA-nätet. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är kommunens 

enskilt största miljöprojekt och har bäring på flera miljömål. Utbyggnaden är en viktig 

del i arbetet för att skydda grundvattnet och minska övergödningen. När det är 

ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt ska kommunen verka för att ansluta så 

många fastigheter som möjligt till vatten- och avloppsnätet.  

 

I enlighet med VA-planen ska kommunen bland annat stå för en långsiktigt hållbar 

avloppsrening där det finns kommunalt vatten och avlopp, samt medverka till att 

gemensamma avloppsanläggningar på sikt kan anslutas dit. Kommunen ska nå målen i 

vattenplaneringen genom fortsatt utbyggnad av det kommunala VA-nätet, samt genom 

ett intensivt arbete med att åtgärda undermåliga avlopp. Kommunfullmäktige har även 

beslutat om en målsättning om att samtliga fastigheter ska ha godkända avlopp med 

fullgod rening till år 2022. Detta innebär att cirka 8.000 avlopp ska ha åtgärdats till dess. 

Översiktsplanen identifierar prioriterade förändringsområden, som redan har en hög 

grad av permanentboende och därmed är prioriterade i arbetet med utbyggnaden av det 

kommunala vatten- och avloppsnätet. Prioriteringen av olika områden och tidplaner för 

utbyggnaden framgår av översiktsplanen. Till år 2025 är målsättningen att 17 

prioriterade förändrings-områden ska ha anslutits. 

 

Av dagvattenpolicyn framgår att kommunens mål för dagvattenhantering ska 

implementeras i det löpande arbetet, exempelvis i framtagandet av nya detaljplaner och 

vid exploaterings-arbete. Av policyn framgår att en prövning av lämplig 

dagvattenhantering alltid ske vid detaljplanering samt att val av reningsmetoder och 

recipienter ske med stöd av policyns rekommendationer.  

Värmdö kommuns mål för miljökvalitetsnormen för vatten 

Alla vattenförekomster ska ha god kemisk och ekologisk status och vattenkvaliteten får 

inte försämras (miljökvalitetsnormen för vatten, MKN). Det är målsättningen med EU:s 

ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra 

vattenresurser. För att behålla och uppnå god kemisk och ekologisk vattenstatus behöver 

kommunen aktivt verka för en strategisk vattenplanering och ett effektivt genomförande 

av vattenrelaterade åtgärder. Arbetet enligt detta delmål bygger främst på bestämmelser i 

miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen samt på preciseringar i kust- och 

havsvatten-planen som är under framtagande. Miljökvalitetsnormen ska vara uppfylld 
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senast år 2027. 

Värmdö kommuns mål för grön infrastruktur 

När Värmdö växer med nybyggnation av bostäder och infrastruktur är naturen viktig för 

människors möjlighet till rekreation. En sammanhängande grönstruktur är värdefullt för 

människor, den biologiska mångfalden och för samhället. Målsättningen är att den gröna 

infrastrukturen är väl fungerande och bidrar med många olika ekosystemtjänster25.  En 

målsättning är att ekosystemtjänster ska synliggöras och integreras i relevanta underlag 

och beslut. Att utnyttja och planera för ekosystemtjänster i kommunen kan vara ett 

effektivt verktyg för att skapa goda boendemiljöer, som klimatanpassningsåtgärd och för 

att skapa ett resilient ekosystem. 

 

Mål för den gröna infrastrukturen finns beskrivna i översiktsplanen. Planen anger bland 

annat att den regionala grönstrukturens värde som spridningskorridor för växter och djur 

och som rekreationsvärde för människor ska bibehållas. Det framgår också att gröna 

kilar och värdekärnor ska bibehållas för att öka natur- och rekreationsvärden. Enligt 

naturreservatsplanen och översiktsplanen ska kommunen skydda områden med höga 

naturvärden på land och i vatten och prioritera tätortsnära natur. 

 

 

  

                                                 
25 Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och 

livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel. 
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Resultat 2019 

Indikatorer och nyckeltal för Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet 

på land och i vatten är i balans 

 

 Indikatorer 2016 2017 2018 2019 Målvärde 

2030 

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

 Andel ytvattenförekomster som uppnår MKN – 

ekologisk status 

 

  6 6 100 

 Andel ytvattenförekomster som uppnår MKN – 

kemisk status 

 

  0 0 100 

 Kompletterande nyckeltal 2016 2017 2018 2019  

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

 
Antal inventeringar av enskilda avlopp 1200 1400 1750 1350  

 Mängd båtavlopp tömt i sugstationerna, 

(kubikmeter) 
  130 150  

 Antal sugtömningsstationer 

(latrintömningsstationer) för fritidsbåtar i 

kommunen 

6 6 7 7  

 Antal båtbottentvättar i kommunal regi   1 1  

 Nya anslutningar till kommunalt VA-nät (antal 

nya anslutningar av villor och lägenheter) 
316 1222 380 174  

 Totalt antal fastigheter som är anslutna till 

kommunalt VA 
5833   6699  

 
Andel enskilda 

dricksvattenprovtagningar med 

godkänd kvalitet (%)26 

69 66    

 Antal naturreservat 45 47 47 47  

 Antal kommunalt skyddade naturreservat och 

naturminnen 
  2 2  

 Antal kommunala biotopskydd   4 4  

 Antal biotopskydd, skogsstyrelsen   1 1  

 Andel skyddad natur (%)  11 11 11  

 

 

  

                                                 
26 Andelen godkända prov har minskat över tid, vilket beror på fler provtagningar. 
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Grundvatten och kommunalt VA 

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 2019 och 2020. 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 görs under 2020. En utredning 

görs också om det går att infiltrera sjövatten ner till grundvattnet på Ingarö för att öka på 

grundvattenvolymen ytterligare i framtiden med hänsyn till kommande 

klimatförändringar.  

 

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

ett flerfamiljshus. Det tillkom 174 nya anslutningar till kommunala VA-nätet. Totalt 

antal kunder som var anslutna till kommunalt VA år 2019 var 6699. Andelen anslutna till 

kommunalt VA var 70 procent av folkbokförda i Värmdö kommun. 

Regionalt projekt för förbättrat kunskapsunderlag 

Bygg,- miljö- och hälsoskyddsavdelningen har under 2019 ansvarat för ett regionalt 

dricksvattenprojekt inom ramen för Region Stockholms hållbarhetsanslag. Projektets 

syfte var att utveckla en metod för att systematiskt samla in data för att successivt 

förbättra kunskap och planeringsunderlag gällande enskilt dricksvatten; samt stärka 

erfarenhetsutbytet mellan kommuner och nationella aktörer. Aktiviteter inkluderade 

intervjuer med sex kommuner i Stockholms län, workshop och seminarier och 

studiebesök vid Region Gotland. 

Bidrag för projekt kopplat till hållbar dricksvattenförsörjning 

Under hösten kommunen ansökt om och beviljats bidrag från Länsstyrelsen och 

Havsvattenmyndigheten för två nya projekt kopplat till enskild dricksvattenförsörjning, 

vilket är ett led i arbetet med att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning från enskilda 

brunnar. Projekten kommer genomföras under år 2020. Kommunen har även fått bidrag 

till att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen genom att undersöka konstgjord 

infiltration av sjövatten till grundvattnet på Ingarö. 

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 kväv renas bort. 

 

Uppgifter om hur mycket avloppsvatten som behandlas, leverans av fordonsgas och 

produktion av avvattnat slam för 2019 kan inte redovisas i Värmdö kommuns 

miljöbokslut eftersom miljörapporten för Käppala reningsverk är inte klar för 2019. 

Uppgifter från Käppalaförbundets miljörapport 2018 (figur 31) anger att man: 

- renade 50,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten.  
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- Flödena in till verket var låga och utsläppsvillkoren klarades med goda 

marginaler.  

- Ingen bräddning genomfördes.  

- Käppalaförbundet är nettoleverantör av energi. Under 2018 producerades 4 GWh 

mer energi i form av biogas och värme än vad som konsumerades som el (5 

GWh år 2017).  

- Förbundets totala kolfotavtryck var 7.327 ton koldioxidekvivaltenter för 2018 

vilket är en minskning med över 60 procent jämfört med 2017.  Minskningen 

beror i huvudsak på ändrat val av emissionsfaktor vid beräkningen, ökad 

slamproduktion och tillsats av extern lokal kolkälla i biosteget. 

 
Figur 31. Miljörelaterade nyckeltal för Käppalaförbundet 2018 (Käppalaförbundets miljörapport 2018). 

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. 

 

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

bräddmagasin.  

 

Under året har bräddningar skett vid olika pumpstationer, totalt vid 46 tillfällen med en 

volym på 3.615 m3. Under stormen Alfridas strömavbrott bräddade 19 pumpstationer 

under en kort tid. Volymen som bräddas och tillfällena för bräddning beror främst på 

nederbördssituationen. Under 2020 kommer kommunen fortsätta med inventeringar och 

mer detaljerade handlingsplaner för renovering av pumpstationer och ledningsnät för att 

minska bräddning, vilket också förebygger intrång av tillskottsvatten. 

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, fastighetsä-

gare och entreprenörer. Riktlinjerna samlar det fokus på kretslopp som återfinns i såväl 

miljöbalken, lokala miljömål, översiktsplan samt VA-plan. Kretsloppsperspektivet inne-

bär att en mer restriktiv hållning till latrinkompostering och att nämnden förordar käll-

sorterande (separerade) avlopp där toalettfraktionen separeras från bad-, disk- och tvätt 

avlopp.  

Inventering av små avlopp 

Kommunfullmäktige har beslutat om en målsättning att samtliga fastigheter med små 

avloppsanläggningar ska inventeras senast vid utgången av 2020. 

 

Under 2019 har cirka 1.350 fastigheter ingått i urvalet för inventeringen. Av dessa 

utgjordes cirka 440 av fastigheter på fastlandet (Vindö), 62 fastigheter inom kommunalt 

verksamhetsområde, och cirka 900 fastigheter på öar i skärgården som inventeras genom 

skrivbordstillsyn (så kallad "arkivinventering"). Av kommunens 15.000 fastigheter med 

små avlopp har uppskattningsvis cirka 12.000 hittills inventeras, vilket innebär en andel 

om 81 procent. Erfarenheten från den sedan länge pågående inventeringen visar att av de 

fastigheter som inventeras har nio av tio någon form av brist. Bristerna kan ha olika 

allvarlighetsgrad och vara förknippade med olika risker. Bygg, - miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ställer i dessa fall krav på att fastighetsägarna åtgärdar bristerna, 

vanligtvis i form av ett föreläggande eller ett utsläppsförbud. 
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Uppgifterna om det totala antalet och andelen inventerade avlopp är preliminära siffror. 

Under 2020 kommer det genomföras en sammanställning av all utförd inventering i 

kommunen. 

Värmdös havs-, kust- och vattenplan  

Under året har kommunen arbetat med en Havs- kust och vattenplan. Avsikten är att den 

blir färdig för samråd under fjärde kvartalet 2020 och politiskt antagande innan 

sommaren 2021. Havs-, kust- och vattenplanen ska vara ett sammanhållet dokument 

som skapar en helhetsbild av de förutsättningar och de olika intressen som finns i hav, 

kust och för vatten, ange riktningen för dess användning, vara riktgivande vid planering 

om mark- och vattenanvändning samt vägleda vid tillståndsprövning och förvaltning. 

Den ska också vara ett underlag för fortsatt arbete, verksamhetsplanering och 

budgetarbete. Tillsammans ska detta leda till en utveckling där de två övergripande 

målen om ett Värmdö kommun som är attraktiv både för dess invånare och besökare och 

vattenförekomster som uppnår miljökvalitetsnormen för vatten. Vidare ska havs-, kust- 

och vattenområdenas naturresurser och ekosystemtjänster nyttjas på ett sätt som inte 

hotar den biologiska mångfalden och inte äventyra kommande generationers möjligheter 

att också ta del av dessa, även i ett förändrat klimat.  

Miljökvalitetsnormen för vatten och lokala åtgärdsprogram 

Andel ytvattenförekomster som uppnår miljökvalitetsnormen för ekologisk status var 

sex procent och ingen vattenförekomst uppnådde den kemiska statusen. 

 

Ambitionen är att Havs-, kust och vattenplanen ska innehålla en prioriteringsmatris för 

vattenförekomster för att kunna förbättra statusen för både 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. 

Kommunen har inte några lokal åtgärdsprogram, dialog har förts med Nacka kommun 

om ett lokalt åtgärdsprogram för Baggensfjärden. 

 

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.  

Hemmesta träsk 

En utredning har gjorts om Hemmesta träsk, en övergödd sjö belägen i Hemmesta. 

Näringstillförseln har kartlagts genom att man undersökt tillrinnande vatten till sjön 

under ett års tid (2018-2019). Näringstillförseln till sjön behöver minska för att 

övergödningen av sjön ska kunna avta. Utredningen förslår fortsatt arbete för att hitta 

fosforkällorna. För att en restaurering av sjön ska vara effektiv så behöver 
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näringstillförseln minska och sjön bör vara i en tillfriskningsfas. 

Race for the Baltic 

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att Värmdö kommun ska medverka i projektet Baltic 

Sea City accelerator, drivet av stiftelsen Race for the Baltic. Projektet syftar till att 

samarbeta kring hållbara lösningar för ett mer välmående Östersjön.  

 

Inom ramen för projektet har det under 2018 genomförts en arkivinventering av drygt 

1000 fastigheter på tre större öar med samlad bebyggelse – Nämdö, Svartsö och 

Runmarö. Fastighetsägarna har i samband med arkivinventeringen informerats om 

fördelarna med att lösa vatten- och avloppsfrågan gemensamt. Under 2019 har 

kommunen fortsatt inventeringen av enskilda avlopp på fastlandet och i skärgården. 

SeaStop 

EU-projekt Seastop syftar till att utveckla 21 småhamnar i Stockholms skärgård, av 

dessa ligger 9 i Värmdö Kommun. Värmdö kommun projektleder och samordnar pro-

jektet som pågar under 2018 – 2020. Totalt investeras 18 miljoner kronor i utbyggnaden 

av hamnarna. Värmdö kommun medfinansierar projektet med cirka 2,2 miljoner kronor. 

Projektet sker i samverkan med Norrtälje, Österåker, Mariehamn, Företagsam skärgård 

på Åland samt Bromarv och Peterzéns i Finland. 

 

Projektet har under 2019 fortsatt med att bygga ut avsaltnings- och avloppsanläggningar. 

På Telegrafholmen norr om Sandhamn står nu ett färdigställt vattenverk som levererar 

vatten till boende och sommargäster. Detta minskar redan under kommande sommarsä-

song uttaget av grundvatten i denna del av skärgården. På Möja har hamnen i Löka 

byggts ut med nya toaletter avslutna till Bergs VA. I Långvik har ett nytt servicehus på-

börjats som skall vara klart till sommaren 2020. Hamnen i Möjaström har uppgraderats 

med ny flytbrygga. På Svartö har hamnen i Alsvik byggts ut med landanslutning till flyt-

bryggorna som levererades förra året. På Norra Stavsudda har bryggorna renoverats och 

en avsaltningsanläggning har tagits i bruk. På Harö har det första av flera servicehus fär-

digställts intill Harö Livs (figur 32). I grannkommunen har servicehuset på Ingmarsö ta-

gits i bruk med egen avsaltningsanläggning som även där underlättar uttaget av grund-

vatten och bidrar till användningen av cirkulära system.  

 

Projektet fortsätter under hela 2020 med utbyggnad av miljöförbättrande anläggningar i 

området som kallas Central Baltic dvs Ålands – Åbolands och Stockholms skärgård.  

 
Figur 32. Bygge av brygga i Långvik. 



 Rapport  

 2019KS/0341  

  Sid 
50(58) 

 

 
 

  

Värmdö kommun - Internt 

Värmdö hamnar 

Värmdö Hamnar driver ett antal hamnar inom Värmdö Kommun, hyr ut kajplatser till 

rederier som bedriver skärgårdstrafik och myndigheters arbetsbåtar, samt även båtplatser 

till företag och privatpersoner. I Stavsnäs Vinterhamn driver bolaget godsterminalen vil-

ken på helårsbasis förser stora delar av Stockholms Skärgård med gods. Vidare arrende-

rar bolaget ut mark för parkering, båtuppställning och sophantering samt hyr ut lokaler 

och bostäder vid hamnarna. Bolaget hanterar kommunens samtliga sugtömningsstationer 

för fritidsbåtars toalettavfall samt toaletterna vid replipunkterna. Under 2019 har bolaget 

även drivit kommunens gästhamn på Kattholmen i Gustavsbergs hamn. 

Gustavsbergs Gästhamn Kattholmen 

Genom ett nyttjanderättsavtal har Värmdö Hamnar drivit kommunens gästhamn i Gus-

tavsberg de senaste två åren. Under 2019 ökade beläggningen med 50 procent jämfört 

med föregående år. Verksamheten har utvecklats med nya aktiviteter som t ex midsom-

marfirande och en pop-up restaurang. I juni 2019 erhöll gästhamnen den internationella 

miljöutmärkelsen Blå Flagg för sitt arbete med vattenkvalitet, säkerhet, miljöarbete och 

service. Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse som beviljas badplatser och små-

båtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och 

miljöinformation.  

Sugtömningsstationer 

Värmdö hamnar har avtal med Värmdö Kommun beträffande drift och skötsel av kom-

munens sugtömningsanläggningar för fritidsbåtars toalettavfall (figur 33).  

 

Sugtömningsstationer i kommunal regi finns vid Sandhamn, Kalvholmarna (Ingarö), 

Kattholmen (Gustavsberg), Stavsnäs Vinterhamn, Sollenkroka Brygga, Nämdö Skärgård 

samt Möja Skärgård. Med dessa är förmodligen Värmdö den kommunen med flest an-

läggningar i kommunal regi i Stockholms län.  

 

Under 2019 har dessa sugtömningsstationer tagit emot sammanlagt 146 kubikmeter toa-

lettavfall vilket innebär en miljövinst motsvarande 292 kg fosfor och 1.168 kg kväve vil-

ket är en förbättring med 12 procent jämfört med 2018. 

 

 
Figur 33. Septiokon vid Sandhamn. 
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Båtbottentvättar och spolplattor 

De större marinorna i Värmdö som Bullandö, Ingarö Varv och Kanholmsfjärdens marina 

har spolplattor med högtryckstvätt. Dessa finns även hos vissa båtklubbar, till exempel 

har Stafsnäs Båtklubb en mobil högtryckstvätt med uppsamling av spillvattnet.  

 

Utvecklingen med installation av båtbottentvättar har gått långsamt. 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.  

 

Under 2019 fanns en båtbottentvätt i kommunal regi i drift under en kort period hösten 

2019 på Kattholmen i Gustavsberg vilken drevs av Värmdö hamnar.  

 

Kungliga svenska seglarsällskapet (KSSS) har  sedan länge planerat att installera en 

borsttvätt på Telegrafholmen vid Sandhamn. Planen var att ha den på plats 2019, vilket 

inte fungerat bland annat på grund av tekniska problem. 

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 en mängd aktiviteter tagit form och genomförts som ett resultat av 

samverkan. Nedan ges en summering av de viktigaste framstegen. Fyra helt nya 

samarbetsprojekt har planerats och därefter beviljats extern finansiering sedan 

samarbetet inleddes:  

 Circular Water Challenge – regionalt samarbetsprojekt som syftar till att 

lösa problem med vattenbrist på öar, där bl a Möja och Sandön ingår (figur 

34). Finansiering från bland annat Region Stockholm och Nordiska Skär-

gårdssamarbetet. 

 Enskilt dricksvatten i Stockholms län. Samverkan med Österåkers kommun 

med fokus på kompetensutveckling kring enskilda dricksvattentäkter. Delfi-

nansiering från Region Stockholm. 

 Forskningsprojektet SEQWENS med fokus på decentraliserade VVS-lös-

ningar där Värmdö ingår dels i referensgrupp och dels som fallstudie. 

Finansiering från forskningsrådet FORMAS. 

 Testbädd Värmdö Skärgård: ett förberedelseprojekt finansierat av VIN-

NOVA. 

Forskare från KTH har förlagt beviljad forskning inom vattenhushållning och 

testverksamhet kring avsaltning till Värmdö.  

https://www.water.abe.kth.se/research/circular/circular-water-challenge-1.890448
https://www.water.abe.kth.se/research/decentralised/seqwens-1.878281
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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. 

 

Den stora mängden aktivitet och samverkan har lett till god synlighet via media. 

Värmdö har producerat en film om Circular Water Challenge, och projektet har fått 

ytterligare publicitet via inslag i SVT och Åländsk radio. KTH:s 

kommunikationsavdelning har även producerat en film om testverksamheten på 

Värmdö. 

 
Figur 34. Circular Water Challange. 

Testbädd Värmdö Skärgård 

En förstudie av utveckling av testbädd i Värmdös skärgård inleddes under 2018 och 

slutfördes under 2019. Målet för projektet var att undersöka möjligheter, behov och 

intresse för en testbädd med den aktuella inriktningen i Värmdö kommun i samverkan 

med offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för att upprätta en plan för 

fortsatt genomförande. Förstudien finansierades av Vinnova och resulterade i fortsatt 

och fördjupat samarbete genom ett följdprojekt - Pelago.  

 

Vattenförsörjning och avloppshantering är utmaning där det finns ett stort behov av att 

hitta nya lösningar. Värmdö kommun som är ”utspridd” på 10.000 öar innebär också 

utmaningar för att hitta hållbara lösningar för vattenförsörjning. Dessa utmaningar 

kräver samverkan. 

 

Testbädden syftade till att utveckla och förprojektera för nya hållbara metoder för trygg 

vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön. En fysisk testbädd för innovationer 

inom vattenförsörjningsområdet var förlagd till Sandön.  

Samverkansprojektet Pelago 

Förstudien Värmdö Skärgård ledde till ett fortsatt projekt finansierat av Vinnova. 

Projektet är en samverkan mellan Värmdö kommun, KTH, Skärgårdsstiftelsen och 

https://www.facebook.com/watch/?v=288641955145426
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/renat-avloppsvatten-ateranvands-i-toaletter?fbclid=IwAR00SOvWhrXr2clP9rcyoemrv_AeYd9__SJnZ3bEQOO8cSgjCgOAHFQhMNs
https://www.facebook.com/watch/?v=320112678856171
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Ecoloop och pågår under 2020-2021. 

 

De utmaningar projektet angriper är brist på rent vatten och miljöproblem i Östersjön. 

”Livsnerven i skärgården är vatten. Om vi ska kunna fortsätta leva och bedriva 

verksamheter i skärgården behöver vi skapa lösningar tillsammans. En transformation 

mot ett globalt hållbart samhälle ställer kommunala aktörer inför helt nya utmaningar 

och krav, där de måste kunna utöva starkt lokalt ledarskap för akademi, näringsliv och 

medborgare att samskapa nya lösningar. Vi behöver teknisk innovation, smarta svar och 

samarbeten. Pelago är en plattform och testarena för samskapande av en levande 

skärgård genom samarbete, forskning, innovation och företagande”. (figur 35). 

 
Figur 35. Illustration från projektet Pelago. 

Reservatsbildningar och biotopskydd 

I Värmdö kommun finns 47 naturreservat varav 2 är kommunalt inrättade (figur 36) 

samt 5 biotopskydd. Totalt är 31.714 hektar skyddade områden vilket motsvarar cirka 11 

procent av kommunens area (både land och vatten). Antal och andel skyddade områden 

är oförändrat sedan 2018. 

 

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 36. 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.   

14. Björkskärs skärgård och lilla Nassa  

Den kommunala naturreservats-bildningen för Horssten startade under 2018. En 

projektplan har utarbetats. Under 2020 beräknas reservatsarbetet kunna fortsätta. 

Reservatsbildningen i Holmviksskogen/Kvarnsjöområdet fortsätter att löpa parallellt 

med detaljplanearbetet i Östra Charlottendal. 

 

Under 2019 har kommunen fört diskussioner med en markägare i Hemmesta storskog 

om naturvårdsavtal för att bevara ett bostadsnära skogsområde. Markägaren har bemött 

kommunens önskan genom att inte avverka bostadsnära skog. En del gran kan dock 

kommer tars ned för att bekämpa granbarkborren.  

 

Värmdö fick under 2018 bidrag för att inrätta ett biotopskyddsområde vid Norrviken (en 

grund havsvik samt omgivande betesmark). Processen har fortsatt under 2019 i dialog 

med markägaren och länsstyrelsen. 

Inventeringar 

Under året har kommunen genomfört: 

- fågelinventering i Östra Charlottendal 

- Inventering av salamander på skoltomten och i Ekobacken 

- Marina inventeringar 
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- Fältinventeringar för att undersöka undervattensvegetation och blåmusslor samt 

fauna i områden med glesare tillgång till inventeringsdata. Totalt genomfördes 

100 dropvideotransekter (videofilmning av sektioner på botten) och 31 

bottenhugg i skärgårdsområdet kring Ingarö och Värmdö samt i ytterskärgården 

kring Nämdö. 

Naturvårdsåtgärder 

Kommunen har under 2019 fått bidrag från länsstyrelsen genom den lokala 

naturvårdssatsningen (LONA) för att analysera ekologiska spridningssamband för 

ekmiljöer i Gustavsberg. Analysen genomförs 2020. Kommunen fick LONA-bidrag 

2018 för att ta fram informationsskyltar om biotopskyddsområden (vattensalamander 

och död ved) vilket har genomförts under 2019.  

 

Stormen Alfrida som drabbade Sverige i januari 2019 ledde till mycket skogsarbeten 

relaterat till stormen i kommunens skogar. 

Dammar för vattensalamander 

Värmdö kommun anlägger en förskola, skola och idrottsanläggning i Västra 

Charlottendal i Gustavsberg. Inom området finns en våtmark som utgör lekvatten för 

groddjursarterna mindre och större vattensalamander. Dessa lever på land en del av året 

men återvänder till vattnet varje vår för att fortplanta sig och lägga sina ägg. 

Salamandrarna är skyddade enligt artskyddsförordningen och som en skyddsåtgärd har 

kommunen anlagt en salamanderdamm i Västra Charlottendal (figur 37). En damm 

anläggs även längs Farsta slottsväg. Salamandrarna flyttas till de nya dammarna under 

april – maj 2020.  

 
Figur 37. Den ny anlagda salamanderdammen i Västra Charlottendal. 
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16.000 öringar 

Under maj 2019 släpptes 16.000 öringar ut i åar, sjöar och hav på fyra platser i Nacka 

och Värmdö. Öringssläppet möjliggörs genom ett samarbete mellan Värmdö kommun 

och Stockholms stad. Fiskeföreningar brukar även gå in och sponsra släppen. Allt som 

allt släpps 140.000 öringar ut på bestämda platser i landet. Öringsläppen gynnar både 

sportfisket, jobbfiske och ekosystemet i Sverige. 

Skolbäcken 

I samarbete mellan Värmdö kommun och Sveriges sportfiskeförbund genomförs 

”Skolbäcken” under en fyra års period. Grundskolorna får möjlighet att fiskevårda i 

syfte att öka medvetenheten om hur människor påverkar naturen och våtmarkerna och 

vikten av att vårda den. Projektet fungerar som komplement till den ordinarie 

skolundervisningen i klassrummet. I projektet ingår även provfiske för att kartlägga alla 

fiskar som simmar upp i Hemmesta sjöäng -  vilket kommer bli landets största 

kartläggning av en specifik våtmark.  

Naturvårdsprojektet Hemmesta sjöäng 

Under 2018 monterades munk (en ventil) för att säkerställa en effektiv tömning av 

våtmarken för att hindra att yngel och fisk blir instängda. Munken har visat sig fungera 

bra. Under vinter 2019 har kommunen byggt två flottar för skrattmåsar inför säsongen 

2020. 

 

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.  

  

Varför är det viktigt att bygga dammar för vattensalamander? 

När salamandrarna vaknar på våren börjar de sin vandring mot sina lekdammar. Hur dammen ser ut är väldigt 

viktigt. Här sker parning och äggläggning. Här ska också salamanderlarverna utvecklas och överleva hela 

sommaren tills det är dags att bli vuxna salamandrar och vandra upp på land. 

 

Mycket tyder på att den större vattensalamandern minskat kraftigt i antal under de senaste decennierna. De 

största hoten mot arten, liksom mot övriga groddjur i Sverige är förlusten av deras livsmiljöer. Det gamla 

mosaikartade landskapet har fått ge vika för ett allt mer storskaligt skogs- och jordbruk. Öppna marker har 

planterats igen med gran eller blivit åkermark och medfört att lämpliga landmiljöer har försvunnit. Många 

lekvatten har förstörts genom övergödning, inplantering av fisk och kräftor, igenväxning och utdikning.. 

 

I Sverige är den större vattensalamandern, liksom våra övriga groddjur, fridlyst enligt 

Artskyddsförordningen. Det betyder att du aldrig får döda, fånga, skada eller 

flytta en större vattensalamander. Arten är också upptagen på Bernkonventionens lista över strikt skyddade 

arter. Detta innebär i korthet att alla länder inom EU är förbundna att bevara inte bara arten utan också dess 

livsmiljöer. 

(Fakta är hämtat från Länsstyrelsens rapport Länsstyrelsen i Örebro län: 2008:12) 
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Övrigt miljöarbete 

Sveriges ekokommuner 

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

Värmdö kommun blev under året 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 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 

Under 2019 blev Värmdö kommun medlemmar i föreningen C/O City. 

I föreningen C/O City 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 2019 

Värmdö kommun hamnar på plats 124 av 290 i kommunrankningen 2019. Det är en 

förbättring jämfört med plats 132 i förra årets rankning. I Stockholms län kom Värmdö 

på plats 23 av 26. I gruppen storstäder och storstadsnära kommuner kom Värmdö på 

plats 33 av 46. Poäng var 17,8 av totalt 41 poäng. 
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Figur 8 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 

genomför deltagarna aktiviteter som de testar i sin närmiljö. Sammantaget 25 

verksamheter i Värmdö är anslutna till Grön Flagg. 48 procent av skolor och förskolor i 

Värmdö är miljöcertifierade (figur 39). 

 

 
Figur 39. 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. Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket. 

Miljöbelöning 2019 

För att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun delar bygg-, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden årligen ut en miljöbelöning om sammanlagt 10.000 kr. Belöningen 

år 2019 gick till  Calle Hallberg och Jenny Pudja för deras vattenbesparande installat-

ioner. Deras projekt började med en tank som användes till att spola toaletten och vattna 

deras odlingar. Nu samlar de in regnvatten i två stycken 1000-liters tunnor som används 

till toaletten, tvättmaskinen och bevattning.  

Grön Flagg förskolor och skolor i Värmdö 

1. Blomkulans förskola 

2. Blåsippans förskola 

3. Dalstugans förskola 
4. Djurhamns förskola 

5. Djuröskutans förskola 

6. Fågelviks skola 
7. Grantomta Montessoriförskola 

8. Grantomta Montessoriskola 

9. Hemmestaskolan 

10. Jungmannens förskola 

11. Kottens förskola 

12. Kullsvedsskolan 
13. Labyrintens förskola 

14. Lemshaga Akademi 

15. Lugnets förskola 
16. Lövhamra Naturförskola 

17. Minimunkis förskola 

18. Munkmoraskola 
19. Pysslingen Arkipelag 

20. Talldungens Montessoriförskola 

21. Torshälls förskola 
22. Vikingens förskola 

23. Värmdöviks förskola 

24. Åkerlyckans förskola 
25. Ösbydalens förskola 

 


