
Kretsloppsplanen för Hultsfreds kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 1997. 
Den är alltså snart tio år gammal men gäller fortfarande som riktlinjer för kommunens 
miljöarbete. En hel del av de åtgärder som formulerats i planen har genomförts helt eller 
delvis, en del åtgärder har blivit inaktuella och ett antal återstår. 
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Kretsloppsplan för Hultsfreds Kommun, vår lokala Agenda 21! Denna miljöplan gäller dig, du 
som gör inköpen hemma eller ser till att soporna kommer på rätt plats. Du som är politiker, 
du som driver företag, avverkar skog eller odlar potatis. Du som är med i en förening 
eller........ Kort sagt: alla kommuninnevånare.  

Det mesta av innehållet i planen gäller hela kommunen, men åtgärderna riktar sig framför 
allt mot den kommunala sektorn, det vill säga vårdhem, daghem, förvaltningar och bolag. 
Vi vill vara ett föredöme och säger " Det här vill vi - vad vill och kan ni?" Hur kan vi 
gemensamt förbättra miljöarbetet?  

 

En miljöplan för Hultsfreds kommun,  
Småland, Europa, Världen...  

 

Behöver Hultsfreds kommun  
verkligen en miljöplan?  

Här har vi ju rena gator och vägar, fungerande sophämtning, glest mellan husen och 
mycket vacker och levande natur! Inte desto mindre är vi med och orsakar problem i resten 
av världen.  

Bananen du köper i butiken är plockad av en plantagearbetare som kanske går en för tidig 
död till mötes på grund av giftet som håller frukten grön och fin hela vägen till Sverige. 
Bomullen i skjortan du handlade har sprayats med allehanda kemikalier för att växa 
optimalt. Varje mil du lägger bakom dig på landsvägen sätter ytterligare fart på 
växthuseffekten. Tuggleksaken till nya bebisen, kanske framställd av barnarbetare i Kina, 
innehåller kemikalier som utsläppta i naturen kan påverka både din och min hälsa.  



Om alla i världen levde som vi svenskar, 
skulle jorden långsiktigt kunna försörja
omkring 500 miljoner människor.  
Idag är vi tio gånger fler.  

 

Dagens situation kan sammanfattas i två skeenden: Dels förbrukar vi i allt snabbare takt de 
ändliga resurser som finns, dels förgiftar vi delar av det ekologiska system vi själva är en 
del av. Samtidigt är det vi, den (materiellt sett) välmående delen av världen, som har 
nyckeln till framtiden. Vi har möjlighet att ställa om, ställa krav, uppfinna, testa och 
förändra saker för att skapa ett gott liv även för kommande generationer.  

Är det bråttom? Ja, om man med bråttom menar ett par-tre generationer så är det bråttom. 
Tänk å andra sidan på vad vi har åstadkommit under ett fåtal tidigare generationer: 
datorer, kärnkraft, TV, månfärder, bilar, McDonalds, så inser du att ganska mycket kan 
hända på några få årtionden.  

Om viljan finns. Och de rätta drivkrafterna.  

Vi kallar det för miljöarbete. Men vi skulle lika gärna kunna kalla det att arbeta för vår egen 
framtid. Målet är att människans aktiviteter ska anpassas till naturens villkor.  

I vår kommun liksom i övriga världen.  

Agenda 21  

1992 samlades världens länder till ett gemensamt rådslag om vår gemensamma framtid, i 
Rio de Janeiro i Brasilien. Vid mötet enades man kring en gemensam strategi för 
människans överlevnad.  

Strategin beskrivs i ett dokument kallat "Agenda 21". (vilket på vanlig svenska blir ungefär: 
"handlingsplan för det 21 århundradet".) Genom Agenda 21 förbinder sig Sverige och andra 
länder att agera för att undvika en annalkande katastrof.  

Att enas kring stiliga dokument går nog bra, men hur omsätts besluten i handling? Hur får 
man en hel värld att ändra färdväg för att undvika en katastrof? Deltagarna på Riomötet var 
väl medvetna om detta dilemma, och Agenda 21 betonar därför att förändringarna måste 
ske "underifrån" i samråd med befolkningen i respektive land eller region  

Hultsfreds kommun startade sitt agenda-arbete 1994. Som första steg erbjöds alla anställda 
i kommunala förvaltningar/bolag att delta i studiecirklar om miljön. 280 personer har varit 
med på de 30 studiecirklar som genomförts fram till 1996.  

100 förslag för miljön  

Agenda 21 har ordnat temadagar med utställningar om miljövänliga produkter och företag, 
föredrag på skolor och arbetsplatser, seminarier för förtroendevalda och anställda och 
mycket mera. Vi har också arbetat med att samla in fakta om kommunens miljötillstånd. Ett 
urval av alla fakta finner du i kapitlet Miljödata. Uppgifterna finns samlade i "miljökartan". 
Avsikten med miljökartan var att skapa  ett bättre beslutsunderlag för politikerna.  



Under de tre år som "agendan" pågått har vi fått in många förslag till miljöåtgärder i 
kommunen. Från idélådor och studiecirklar har det kommit in över hundra förslag! Med 
förslagen som grund har vi startat fem olika miljöprojekt.  

Men framför allt har de hundra förslagen legat till grund för detta förslag till kretsloppsplan. 
Planen har varit ute på remiss och kommuninvånarna har haft möjlighet att komma med 
synpunkter och förslag. Dessa har bearbetats och det slutliga förslaget överlämnades till 
den kommunala belutsprocessen i juni 1997. Resultatet ser du här!   

Kommunens miljöarbete är en angelägenhet för oss alla. Sist, och viktigast, är att vi ser till 
att genomföra de åtgärder vi beslutat om. Både för oss själva och framtida generationer.  

De fem första Agenda 21-projekt i Hultsfreds kommun  

Från diesel till raps  

Kommunstyrelsen har beslutat att inte använda diesel i egna fordon, utan ersätta den med 
rapsmetylester. Övergången ska vara klar senast 1 juli 1997.  

Från olja till biobränsle  

Information till villaägare om alternativ till oljeeldning, framför allt pellets-pannor och -
kaminer. Översyn av kommunens egna oljepannor för att styra mot förnyelsebara bränslen.  

Avfall till nytta - bättre utnyttjande av "grovsopor"  

Ett större återvinningsprojekt, med bland annat återvinning av vitvaror och byggavfall, är 
under utredning.  

Ekologiskt och lokalt producerat mat  

Åtgärder för att öka produktion och konsumtion av ekologiskt odlade varor i kommunen. 
Samarbete med inköpare till storkök för att styra offentliga inköp mot ekologiska varor.  

Mera mull - ökad kompostering  

"Kompostträffar" i villaområden för att öka varmkomposteringen. Samarbete med 
livsmedelshandlare för att starta kompostering vid butik  

 

Vår plats på jorden  

 

Tänk att det vi kallar Hultsfreds kommun egentligen är en drygt 11 kvadratmil stor bit av 
jordklotet. Den biten är nästan kvadratisk och höjer sig mellan 90 och 268 meter över 
havet. Vår lilla del av Klotet är som en min-iatyr av Sverige med skogar, åkrar, sjöar, 
samhällen och mycket mera.  

Vi tror gärna att vår verklighet är både ursprunglig och oändligt varaktig. Men för bara 12 
000 år sedan var hela kommunen täckt av ett mäktigt istäcke. Hela landet var nedtyngt 
under den tunga ismassan. När isen sedan smälte bort sträckte sig Östersjön med långa 
fjordliknande armar långt in mot Järnforsen och Hultsfred. Hela Mörlundaslätten bildades 
som sjöbotten i en östersjövik.  



Isen lämnade efter sig nya landformer som till exempel rullstensåsar, isälvsterrasser, 
slipade berghällar och minst 400 sjöar, bara i vår kommun.  

Genom landskapet flyter ett nätverk av åar. De utgör ett sinnrikt transportsystem för 
vatten, som hade utformats redan inunder den stora isen. Smältvatten från ismassan följde 
de naturliga vattenvägar som utgjordes av sprickformationer i berggrunden.  

Vi kan räkna med att till exempel Årenaåsen bildats i den framforsande "Is-Emån" inuti och 
under inlandsisen.  

Vattnet i åarna formar ständigt om landskapet. På vissa ställen eroderas jord och berg bort. 
På andra platser lämnar ån ifrån sig sin börda av sand, sten och lera. Där byggs det upp 
nytt land.  

När inlandsisen smälte bort lämnade den efter sig ett kalt landskap utan någon växtlighet. 
De första växterna som koloniserade Hultsfreds kommun var sådana arter som vi idag 
känner från fjällvärlden. Dvärgbjörk, fjällsippa, kråkris, ripbär, med flera arter, växte här för 
cirka 11 000 år sedan.  

De första träden som vandrade in var björk, tall och asp. När vi i dag gräver oss ned ett par 
meter i Mörlundaslätten, hittar vi bland annat hängefjäll av björk från den tiden. På en plats 
i Stora Hammarsjöområdet har dvärgbjörken levt kvar ända in i vår tid och vi kan där 
uppleva en liten bit istidsnatur.  

De första kommuninvånarna rörde sig i vår kommun redan för 8000 år sedan. De var 
nomader och levde av jakt och fiske. Vi vet att de följde Emåns lopp från Östersjön in mot 
Småländska höglandet. Kanske fortsatte de sedan ut mot västerhavet längs Lagan.  

Lämningar från de här jägarna i Järnforsen visar att de hade kontakt med befolkningen i 
Skåne. Det förstår vi eftersom de lämnade efter sig små flisor av skånsk flinta innan de 
övergav boplatsen vid Järnsjön.  

Skogen bredde ut sig över kommunen. Björk och tall fick gradvis lämna plats för ädlare 
trädslag som till exempel ek, lönn och lind. Dagens barrträdsdominans är en sentida 
företeelse. Fjällörterna kunde inte överleva i den tätnande skogen utan ersattes av arter 
som var mera konkurrenskraftiga.  

Granen var det sista trädet som vandrade in i Hultsfreds kommun. Till skillnad från de andra 
trädslagen, som alla vandrat in söderifrån, kom granen norrifrån. Den hade letat sig från 
Finland, via Åland, ned till Småland. Den tog god tid på sig och etablerade sig inte här 
förrän för cirka 1000 år sedan.  

Redan för omkring 5000 år sedan började människorna bosätta sig mera permanent i vår 
kommun. De första bönderna röjde gläntor i skogen för att skapa betesmark åt sina djur. 
Djuruppfödning var då den viktigaste lantbrukssysslan. Så småningom fick våra förfäder 
möjlighet att odla spannmål. Det medförde att allt större skogsområden röjdes och 
öppnades upp till åkermark.  

De första jordbrukarna höll sig till de lättare jordarna. Man hade inga redskap som kunde 
plöja i de tunga jordarna utmed åarna. Den marken utnyttjades istället för slåtter. Även om 
det förekom en hel del handel levde människorna i självhushåll. Varje bondgård fungerade 
som ett ekologiskt kretslopp.  

Från järnåldern och framåt har vi utvecklat tekniken i allt snabbare takt. Den första järn- 
tillverkningen var lokal och skedde i små ugnar ute i byarna. Sjömalmen blev en viktig 
resurs och en stor järnindustri byggdes upp i mitten av 1700-talet. Om den tiden vittnar 
den stora masugnen i Hagelsrum som byggdes 1853 och var i användning till 1877.  



Möjligheten att utvinna och bearbeta järn medförde att tekniken utvecklades så att 
bönderna så småningom kunde plöja även de tyngre finkorniga jordarna och det 
odlingslandskap som vi är vana att se i dag växte successivt fram.  

Befolkningen växte och växte. Under 1800- talet kunde inte de ursprungliga byarna försörja 
hela befolkningen. Skiftesreformerna medförde att allt fler människor flyttade ut i skogen 
som odlades upp i allt större omfattning. I dag hittar vi stenrösen även i den djupaste 
granskogen och förstår då att vår verklighet bara existerar ett kort ögonblick mellan två, 
helt annorlunda, verkligheter.  

Stora delar av Småland avskogades under 1700- och 1800-talen. Ljunghedar bredde ut sig 
över landskapet. Skogen som råvaruresurs utarmades och man blev till slut tvungen att 
lagstifta om skogsplantering.  

Den stora folkökningen på 1800-talet sammanföll med missväxt. Många av våra förfäder 
bestämde sig för att pröva sin lycka i det stora landet på andra sidan Atlanten. Från 
Virserums, Järeda, Målilla, Mörlunda, Tveta och Vena församlingar utvandrade under 
perioden 1847 - 1895 sammanlagt 5 936 personer.  

I Virserum skedde den största utvandringen 1868-1872 och 1880-1893. Ifrån hela Kalmar 
län utvandrade inte mindre än 69 000 personer. I dag är det vi som tar emot utvandrare 
från andra delar av Europa.  

År 1874 byggdes den första järnvägen i vår kommun. Den öppnade vida perspektiv.  

Råvaror som producerades här kunde enkelt transporteras till de stora tätorterna. Samtidigt 
kunde vi ta emot varor från andra delar av riket - och så småningom från hela världen. 
Järnvägen gjorde att både transporter och tätorter växte snabbt.  

Från att ha levt i ett utpräglat kretslopps- samhälle drev utvecklingen in oss i det linjära 
samhället. Råvaror utvanns i någon del av världen och hamnade så småningom som avfall 
på kommunens soptipp. Dessvärre var inte allt avfall lika väl synligt. En stor del smög sig ut 
genom skorstenspipor och avloppsrör. Därför får vi idag leva med att sjöar och vattendrag 
har förorenats av miljögifter som PCB och kvicksilver.  

Mycket av det som tidigare betraktats som tillgångar i kretsloppssamhället fick snart 
stämpel som smuts och avfall. Bönderna fick lära sig att effektiv produktion krävde 
konstgödning. Stallgödseln blev plötsligt till mer besvär än nytta. Människornas urin och 
avföring betraktades som samhällsfarliga smitthärdar och spolades ut i vattendragen via 
våra reningsverk. Avloppsslammet från reningsverken betraktades som avfall och lades upp 
på Kejsarkullen.  

Järnvägens roll som transportled togs allt mer över av landsvägarna. Industrin gick för 
högvarv. För att undvika lagerkostnader gällde det att få leveranser "just in time". Resandet 
ökade både inrikes och utrikes och vi kunde så småningom till och med flyga direkt till 
Stockholm.  

Samhällets hjul har snurrat allt fortare. Ingen har haft tid att tänka efter för att ställa in 
riktningen - förrän nu.  

Idag håller vi den värdefulla Agenda 21-kompassen i våra händer. Vi kan med hjälp av den 
ställa in riktningen och välja hur framtiden på vår del av jordklotet ska formas. Kanske kan 
vi återknyta till den kunskap som stenåldersbonden hade, om sambanden mellan 
människan och resten av naturen?  



 

Introduktion till kretsloppet  

Naturtillgångar  Bearbetning  Användning 
i samhället  Slutstation  

 
I dagens konsumtionssamhälle förbrukar vi naturresurser i rask takt.  

Till skillnad från i naturen är flödena linjära.  

Jordklotet är ett så kallat slutet system. Det enda som kontinuerligt tillförs är energi från 
solen. Och det enda som lämnar vår planet (förutom en och annan forskningssatellit) är 
värmeenergi. På jordytan finns en tunn hinna av livsrum som vi kallar biosfären, ett grönt 
bälte där liv existerar sedan några årmiljarder tillbaka. I biosfären lever djur och växter i ett 
sinnrikt samspel: Gröna växter producerar syre som djur använder, djuren å sin sida 
producerar koldioxid som gröna växter tar upp.  

Syskonparet syre/koldioxid är bara ett exempel på hur naturen balanserat tillgång och 
efterfrågan. För att livet ska fortgå krävs att alla dess byggstenar, från regndropparna på 
Himalayas berg till de atomer som utgör din kropp, kan användas gång på gång, i ett evigt 
kretslopp.  

Kretsloppen drivs runt av solen. Med hjälp av solenergin kan enkla atomer byggas ihop till 
de mest komplexa organismer, för att sedan brytas ned i sina beståndsdelar igen och på 
nytt bli byggstenar.  

Kretsloppen brukar också beskrivas utifrån de olika byggstenar som finns. Till antalet är de 
drygt hundra, vi kallar dem grundämnen. Många finns bara i små mängder i jordskorpan 
och är därför inte så intressanta. Men några dussin av dem har enorm betydelse för livets 
fortlevnad. Det gäller till exempel kol, kväve, fosfor och syre.  

Naturens kretslopp och flöden har utvecklats under miljarder år. De är slitstarka och lär 
därför fortsätta fungera under miljoner år framöver. Å andra sidan är de organismer som är 
beroende av kretsloppen ytterst känsliga för små förändringar. Ett rubbat kretslopp kan 
förändra livsbetingelserna så att en mängd växt och djurarter slås ut.  

Det gäller inte minst oss människor. Genom vårt eget samhällsbyggande har vi rubbat en 
rad kretslopp i naturen. I ena änden tar vi material ur naturen, i den andra lämnar vi efter 
oss ett sopberg, sopor som naturen har svårt att bryta ner till byggstenar igen. På så sätt 
skapar vi, till skillnad från naturen, enkelriktade flöden.  

Vi utnyttjar naturen i allt snabbare takt, utan att ge något tillbaka. Kretsloppet är brutet. 
Dessutom har vi lärt oss utnyttja byggstenar som förekommer mycket sparsamt i 



jordskorpan, till exempel tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium. Att tungmetaller 
är giftiga för allt levande har vi förstått först de senaste årtiondena.  

Det är först under de senaste hundra åren som människan på allvar har börjat hota 
naturens eget kretslopp.  

För att undvika ytterligare förstörelse, måste vi anpassa vårt samhälle till de villkor som 
naturen ställer. De kan sammanfattas i fyra satser.  

Kretsloppslagarna  

1. Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen  

Den olja som vi nu i snabb takt pumpar upp ur jordens inre har en gång bildats ur resterna 
av växter och djur - resultatet av en process under årmiljoner. De metaller vi hämtar ur 
jordskorpan idag, behöver tusentals år för att åter bindas i mineraler. Användningen av olja, 
kol och metaller har orsakat en plötslig (ca 100 år!) ökning av ämnena i luft och vatten. 
Överskottet leder till växthuseffekt, övergödning, tungmetallförgiftning. Bland annat.  

Vi måste se till att användningen av resurser kommer i takt med den tid det tar för dem att 
återföras till jordskorpan.  

2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen  

Vi måste sluta tillverka kemikalier som naturen inte klarar av att bryta ner, t ex freoner och 
PCB. Långlivade ämnen stannar annars kvar i naturen och förgiftar luft, vatten och jord.  

3. Det fysiska utrymmet för naturens kretslopp och mångfald får inte 
systematiskt begränsas  

Naturens kretslopp kräver utrymme för att fungera och utvecklas. Om växtlighet och det 
vilda djurlivet ständigt trängs undan genom skogsskövling, asfalteringar och ensidigt 
jordbruk, utarmas mångfalden. Mångfald i skogen kräver stor artrikedom, och blanding av 
både gammal och ny skog.  

4. De resurser som finns ska användas så effektivt och rättvist som möjligt  

Västvärlden måste lära sig att inte slösa med resurser. Om vi hushållar med det vi redan 
har och delar med oss så räcker naturens tillgångar längre.  

(Kretsloppslagarna har utvecklats av John Holmberg, Fysisk Resursteori, Chalmers Tekniska 
Högskola.)  

Kretsloppslagarna ligger till grund för den här planen, liksom för allt Agendarbete.  
Målet är att "ställa om" de flöden som finns i vår kommun så att de uppfyller de 
fyra villkoren  

 
 



Vår kommun och kretsloppet  

 

Det finns många sätt att beskriva ett landområdes inverkan på naturen. För att tydligt 
kunna se om Hultsfreds kommun följer eller bryter mot kretsloppslagarna, har vi valt att 
utgå ifrån de olika flöden av material som ständigt pågår inom kommunens gränser.  

Beskrivningen är uppdelad i nio olika materialflöden:  

• fossila ämnen  
• näringsämnen  
• biobränslen  
• elenergi  
• miljögifter  
• metaller  
• papper  
• plaster  
• återanvändning  

Eftersom allt hänger samman går beskrivningen av de olika flödena ofta in i varann. (Flödet 
av fossila ämnen påverkar till exempel flödet av kväve och svavel). Beskrivningen är inte 
heller fullständig (många andra flöden existerar) men de nio som valts hör till de viktigaste 
ur miljösynpunkt.  

Den stora frågan är hur vi kan påverka dessa flöden så att de fungerar allt bättre i 
samklang med naturens "kretsloppslag". Därför avslutas varje avsnitt med en diskussion om 
vad vi som kommun kan göra. Allra sist finns rubriken "Detta ska vi göra". Titta också på 
avsnittet "miljödata". Där finns många intressanta data om miljöläget i vår kommun.  

 
 

 Fossila ämnen  

 

Ett helt avgörande kretslopp i naturen är flödet av grundämnet kol (med kemiska 
beteckningen C). På molekylnivå består vi alla - såväl virus, tulpaner som kommuninvånare 
- av kolföreningar. När något levande dör och bryts ner så frigörs så småningom dess 
byggstenar - kolatomerna. Kolet kan på nytt ingå i sinnrika kolföreningar och ge nytt liv i 
nya organismer. Detta naturens fantastiska byggnadsarbete pågår jämt och ständigt och 
drivs obönhörligt framåt av solens flödande energi. I ett evigt kretslopp.  

Det vi kallar fossila ämnen är inget annat än rester av döda växter och djur som ansamlats 
under årmiljoner. Det fossila materialet är rikt på kolföreningar och innehåller därför mycket 
lagrad solenergi. Sedan människan lärt sig att utnyttja den lagrade energin (i kol, olja och 
naturgas) har de fossila bränslena skapat möjligheter till både massproduktion och 
masstransporter.  

När organiskt material bryts ner eller bränns upp bildas koldioxid (CO2). Det är en naturlig 
process som alltid pågår i naturen. Men när fossila bränslen pumpas upp ur jordens inre 
tillförs organiskt material som varit lagrat i jordskorpan i miljoner år. Den koldioxid som då 



bildas ökar halten koldioxid i atmosfären. (Ved, däremot, frigör bara den mängd koldioxid 
som trädet lagrat upp under sin uppväxt. Nettotillskottet av koldioxid till atmosfären blir 
därför noll.)  

Den extra koldioxiden lägger sig som ett värmande täcke runt jorden och höjer långsamt 
medeltemperaturen på jorden - en växthuseffekt uppstår. (Flera olika föroreningar bidrar till 
växthuseffekten, men koldioxid är den största boven.) Uppvärmningen kan leda till 
klimatförändringar, som i sin tur leder till att öknar breder ut sig och till att stora land- 
områden läggs under vatten. För Skandinavien är ett av hoten att Golfströmmen kan ändra 
riktning och skapa ett betydligt kallare klimat i Norden.  

I snitt bidrar varje svensk med ca sju ton koldioxid till växthuseffekten. Som jämför-else: 
En amerikan bidrar med nära 20 ton, en kines med drygt två ton och en brasiliansk 
medborgare med mindre än två ton. För att hejda växthuseffekten, försurningen och en rad 
andra miljöproblem måste användningen av fossila bränslen radikalt minska.  

Ytterligare ett skäl är att utvinningsbara oljelager beräknas vara slut inom ett halvsekel.  

...i vår kommun  

Flödet av fossila bränslen och koldioxid i kommunen  
Ut: 75 000 ton koldioxid  

 

In: 21 000 ton olja och bensin  

I vår kommun använder vi ungefär 21 000 ton eldningsolja och bensin/diesel varje år. 
Det motsvarar över 500 tankbilar. För att utvinna, renframställa och transportera denna 
mängd krävs dessutom ytterligare omkring 4000 kubikmeter bränsle. Även plaster och 
många kemikalier som används i kommunen är tillverkade av fossila ämnen. Varje år 
använder vi mellan 1000-2000 ton sådana produkter. När produkterna förbrukats och 
bryts ner eller bränts upp bidrar också de till ökande koldi-oxidhalt. Totalt sett bidrar 
vår kommun med omkring 75 000 ton koldioxid till växthus- effekten varje år.  

Vägtrafiken  

Koldioxidutsläppen från en bil beror helt på bränsleförbrukningen. (Katalysatorer klarar 
inte av att rena bort koldioxid) Vi är 2,1 invånare per bil i kommunen. (Genomsnittet i 
Sverige är 2,4). 48 % av bilarna är äldre än 10 år, vilket är något lägre andel än i 
övriga landet.  



Vi använder inte bara vägarna till att förflytta oss själva. Mycket råmaterial, varor och 
produkter transporteras också på vägarna. Trots att bara omkring nio procent av 
transporterna är lastbilstrafik, står de tunga fordonen för drygt 40 procent av 
koldioxidutsläppen. Hultsfreds kommun har en stor andel tillverkningsindustri i 
förhållande till sin folkmängd, vilket innebär att vi har många råmaterialtransporter till 
kommunen och ett relativt stort flöde av produkter ut ur kommunen.  

Denna "obalans" gör att lastbilar ofta går tomma i ena transportriktningen. 
Konkurrensen mellan olika transportföretag gör att lastkapaciteten i fordon inte 
utnyttjas optimalt idag. Omkring var åttonde lastbilsresa är en livsmedelstransport. 
Antalet leverantörer är litet (i huvudsak KF och ICA) vilket i viss mån håller ner antalet 
transporter. Däremot har de varor som levereras ofta rest i hundratals mil, vilket skapar 
stora utsläpp utanför kommunens gränser. När vi förbrukat varorna behöver vi bli av 
med dem - och soptransporterna tar vid. Från soptunnan till förbränning i Linköping gör 
vi av med omkring 58 000 liter diesel per år. Dessutom går det åt energi för alla 
transporter av kasserat papper, glas, metall och grovsopor som vi förbrukar. 
Transporterna ökar också i omfattning om återvinningen av det som samlas in sker i 
fabriker långt från kommunen.  

Kommunens egna förvaltningar använder bil och arbetsfordon i en rad olika 
sammanhang, för service, gatuskötsel, med mera. Dessa fordon bidrar med omkring 
380 ton koldioxid per år till växthuseffekten, vilket är drygt en procent av det totala 
utsläppet i vår kommun.  

Jord- och skogsbruket  

En hel del fossila bränslen används också inom jordbruket. För att bruka ett hektar åker 
en säsong går det åt omkring 100 liter bränsle (diesel). Totalt för vår kommun innebär 
det ungefär 650 kubikmeter per år.  

Skogsbruket i kommunen förbrukar cirka 500 kubikmeter bränsle per år. Det är framför 
allt privata skogsägare som äger och brukar skogen. Tillsammans äger de 665 km2 
skog. AssiDomän brukar 103 km2, kyrkan, kommunen och övriga bolag har tillsammans 
106 km2 skog. Tre fjärdedelar av dieselbränslet är av miljöklass 1, dagens "bästa" 
diesel. Förnyelsebara bränslen används idag varken inom jord- eller skogsbruket.  

Fossila bränslen i kommunen: Vägtrafiken står för  
ungefärhälften av förbrukningen. Industrin och 
hushållen  

Uppvärmning av hus  

Förutom att använda fossila 
ämnen till transporter, använder 
vi dem för att värma upp våra 
bostäder. Olja är fortfarande det 
vanligaste bränslet för 
kommunens småhus, följt av ved 
och el. De små oljepannorna i 
kommunen bidrar med omkring 
14 000 ton koldioxid, medan ved- 
och eluppvärmda hus knappast 
leder till några sådana utsläpp 
alls. (Däremot skapas andra 
skadliga utsläpp, till exempel 
flyktiga organiska ämnen från 
vedeldning.) Vid sidan av villor 
finns en rad större byggnader 
som värms med fossila bränslen, 



är andra stora användare av fossila bränslen (1994).  bland annat skolor, sjukhem och 
industrier. Några av dem finns 
uppräknade här.   

 
 

 Vad kan vi göra?  

 

Vision kretsloppssamhället  
I den kretsloppsanpassade kommunen används bara förnyelsebara energikällor, som biobränsle, sol, vind, vatten och 
jordvärme. Uttaget av fossila bränslen har därmed helt upphört. De plaster som används är baserade på vegetabiliska 
oljor.  

Hur ser resandet ut i framtidens kretsloppskommun Hultsfred? Tillgång till bil kommer 
troligen att vara en nödvändighet för de flesta av oss även i framtiden, men resandet 
kommer med all säkerhet att se annorlunda ut. En tänkbar väg är att bilar och kollektivt 
resande kompletterar varandra betydligt bättre än nu. Kanske kommer resandet att byggas 
kring ett resecentrum på varje ort, varifrån du snabbt kan ta dig till andra delar av 
kommunen eller till andra delar av landet. Till resecentrumet kommer du kanske i en elbil 
(byggd av återanvändbara delar). Antingen äger du bilen själv eller hyr den billigt vid 
resecentrumet. Den som inte kan eller vill köra bilen själv beställer resan genom ett 
småskaligt och flexibelt taxisystem som forslar resande mellan resecentrumet och ditt hem.  

De varor vi behöver tillverkas i hög grad lokalt eller regionalt. Varutransporterna är väl 
samordnade för att minska antalet mil och "tomkörningar". Effektiva och resurssnåla 
retursystem har ersatt långväga transporter av förpackningsmaterial, med mera.  

I stort sett alla långväga soptransporter har upphört, genom ökad återvinning och lokalt 
omhändertagande. Transporter av återvunnet material sker med hjälp av förnyelsebara 
bränslen.  

Vad kan vi göra?  

För att hejda växthuseffekten anser FN att koldioxidutsläppen bör minska med ca 90 
procent. Sverige har åtagit sig att begränsa koldioxidutsläppen så att utsläppen år 2000 inte 
är större än de var 1990. Därefter ska utsläppen minska.  

Kalmar län har som mål att minska användningen av fossila bränslen med 10 procent under 
perioden 1992-2000, genom besparingsåtgärder och övergång till förnyelsebar energi. Ett 
annat länsmål är att halvera nettoutsläppet av koldioxid fram till 2040. Eftersom vägtrafiken 
är en dominerande källa behandlas denna del mest ingående här.  

Åtgärder för minskad användning av eldningsolja beskrivs under rubriken "Biobränslen". För 
att minska utsläppen från vägtrafiken är tre åtgärder tänkbara:  

   



I första hand: Minska antalet transporter!  

Vår kommun är glest befolkad. Arbets- och fritidsresor innebär ofta många mil genom djupa 
skogar. Ofta reser vi dessutom ensamma i bilen. Väldigt få åker idag kollektivt till sin 
arbetsplats. Den kollektivtrafik som finns är i första hand anpassad till skolans schematider. 
Att resa kollektivt efter klockan 18.00 är i stort sett omöjligt. Den som till exempel vill 
utnyttja Hagadals fritidsanläggning på kvällstid och inte bor i Hultsfred är hänvisad till att 
åka bil.  

Att ordna bra kollektivtrafik i glest befolkade områden är en svår, men inte omöjlig uppgift. 
De flesta av oss bor i någon av central- orterna. Resandet mellan orterna är koncen- trerat 
till tre perioder på dygnet; morgon (ca 06.30-08.30), eftermiddag (ca 15.30-18.00) och sen 
kväll (ca 21.00-22.00). Fungerande kollektivtrafik under dessa tider skulle effektivt kunna 
minska ensambilåkningen.  

En annan viktig sak är att samåkningen ökar. Ju fler passagerare i bilen, desto mindre 
utsläpp per person. Här behövs ett smidigt system som gör att fler väljer att ställa bilen, 
antingen hemma eller vid en knutpunkt på vägen till slutmålet. Mer flexibel arbetstid gör 
det möjligt för fler att samåka eller utnyttja kollektivtrafik.  

En stor del av transporterna inom tätort är korta, - någon eller några kilometer. Här finns 
för de flesta ett bra och billigt alternativ: cykeln. Anställda på företag och kommun bör 
uppmuntras att välja cykel istället för bil på kortare sträckor, bland annat genom inköp av 
tjänstecyklar.  

Många arbetsresor blir också överflödiga om vi utnyttjar informationstekniken bättre. 
Administrativa arbeten och sammanträden skulle delvis kunna skötas hemifrån eller på 
annan plats än den normala arbetsplatsen. Många miljöskäl talar därför för att vi ska öka 
användandet av den nya informationstekniken. Kommunförvaltningens tjänsteresor kan 
samordnas betydligt bättre än i dag. Flera förvaltningar kan samsas om tjänstebilar. Krav 
på bokning i förväg gör att samåkning i tjänsten under- lättas.  

En stor del av persontrafiken är genomfartstrafik, till exempel på väg 34 och 138. Denna 
trafik har kommunen naturligtvis svårt att själv påverka - den styrs framför allt av 
nationella beslut. Kommunen bör ändå tillsammans med andra aktörer arbeta för att mer 
trafik förs över till järnväg, som är betydligt mer miljövänligt.  

Varutransporterna då? Om inköp och transportupphandling samordnas bättre kan 
transporter av små mängder gods undvikas. Bättre samordning mellan de olika 
transportföretagen är en annan åtgärd för att minska körning med tomma lastbilar.  

För soptransporterna finns framför allt följande alternativ: Främst bör vi se till att mängden 
avfall minskar. Kompostering av organiskt material och mer återanvändning av produkter är 
ett annat sätt. Ett annat alternativ är att ta hand om avfallet mer lokalt. Istället för att köra 
sopor till Linköping bör vi i så hög grad som möjligt ta hand om avfallet inom kommunen. 
Läs gärna vidare om näringsämnen.  

   

I andra hand: Använd miljövänligare drivmedel!  

Om förnyelsebara bränslen (dvs framställda från växande material, exempelvis trä och 
raps) ersätter petroleumprodukter, minskar vi inte bara växthusgaserna, utan även många 
andra hälso- och miljöfarliga utsläpp. I takt med att produktionen byggs ut kan alternativen 
sannolikt täcka en stor del av dagens bränslebehov.  



En rad problem gör att alternativen fortfarande har svårt att slå sig in på marknaden: Dels 
saknas smidiga distributionssystem, dels är priset ofta högre. Vissa alternativa bränslen, 
ställer dessutom andra krav på motorer, bränslesystem och annat.  

En satsning krävs för att göra alternativen tillgängliga för företag och privatpersoner i 
kommunen. Realistiskt idag är att etanol ersätter bensin och att RME (rapsmetylester) 
ersätter diesel i arbetsfordon och tätortstrafik. Dessutom kan eldrivna bilar komma att 
användas vid korta transporter.  

Några alternativa drivmedel  
Alternativ  Ersätter  Fördelar  Nackdelar  
Etanol  bensin  

och  
diesel  

• förnyelsebart  
• blandbart med  

fossila bränslen  
• kan blandas i  

bränslet till vanliga  
bilar (max 5 %)  

• kräver anpassade  
motorer för större  
inblandning än 5 %  

• lägre energiinnehåll  

Rapsmetylester  
(RME)  

diesel  • förnyelsebart  
• små partikel- och kolväteutsläpp  
• ej brandklassad - enkel att hantera 
• kan köras i dieselmotorer  
• kan blandas med diesel  

• kväveutsläpp ungefär  
som diesel  

• begränsad  
produktionskapacitet  

• lägre energiinnehåll  

Elenergi  bensin  
och  
diesel  

• inga utsläpp vid användning  • begränsad  
transporträckvidd  

RME produceras av rapsolja och tillverkas bland annat i Edsbruk i Västerviks kommun. 
Hultsfreds kommun har tagit beslut om att gå över till RME i alla kommunägda dieselfordon 
senast 1 juli 1997.  

Två tankar kommer att installeras i en första omgång, en i Hultsfred och en i Virserum. 
Kommunens egen dieselförbrukning är liten i förhållande till den totala användningen i 
kommunen, men genom att gå före och göra alternativen tillgängliga för andra, uppnår vi 
snabbare en omställning av övriga verksamheter runt om i kommunen.  

På olika platser i Sverige pågår också arbete att utveckla produktion och distribution av 
etanol för bensindrivna bilar. Ett bensinbolag erbjuder etanolförsäljning förutsatt att minst 
tio sk FFV-bilar finns i området. (FFV= Fuel Flexible Vehicle, bilar som kan tankas med 
alkoholer).  

Eldrivna fordon kan användas på kortare sträckor. En invändning är att fler elfordon 
kommer att öka elförbrukningen. Men många skäl talar för att den el som vi använder gör 
mer nytta för att driva transportfordon än att som nu i hög grad värma hus. (Se vidare 
under avsnittet om elenergi.)  

   



I tredje hand:  

Minska utsläppen från fossildrivna fordon!  

I tredje hand är det också viktigt att minska utsläppen från de fordon som fortfarande 
kommer att drivas med fossila bränslen. Katalysatorer minskar utsläppen av bland annat 
kväveoxider och oförbrända kolväten.  

Att endast drivmedel av första miljöklassen ska användas måste betraktas som en 
självklarhet idag. Den här utvecklingen är redan igång.  

Ett annat sätt att minska utsläppen är att förvärma motorn med hjälp av motorvärmare, 
särskilt under kalla årstider. En kall motor släpper ut stora mängder kväveoxider under de 
första kilometrarna. Därför bör varje arbetsplats vara utrustad med eluttag för 
motorvärmare. För att visa vägen ska kommunen se till att kommunala arbetsplatser förses 
med eluttag på personalparkeringar.  

  Detta ska vi göra!  

 

För att minska utsläppen från fossildrivna fordon:  

• Kartlägga resebehovet. En inventering av resevanor bland kommunens invånare görs 
så att busstider kan anpassas till de tider då resebehovet är störst. (I samarbete 
med KLT, skola och näringsliv.) Klart senast 31 dec 1998. Stabskontoret.  

• Bättre information om kollektivtrafik. Kommunen ska se till att varje hushåll i 
kommunen förses med en enkel, aktuell och översiktlig direkttidtabell för resor från 
och till den centralort hushållet ligger närmast. Klart senast 31 dec 1998. 
Stabskontoret.  

• Uppmuntra samåkning. Den extra reseersättning som utgår vid samåkning till 
kommunala sammanträden o dyl höjs från 1,50 kr fr om 1 jul 1998 till 10 kr/mil. 
Ett samarbete med start 1998 inleds med företrädare för större arbetsplatser för att 
öka samordningen av arbetstider. "Samåkningscentra" upprättas i varje centralort, 
med tydlig skyltning och information om resmöjligheter. Stabskontoret.  

• Samordna kommunala tjänsteresor bättre. En utredning görs under 1998  för att 
effektivisera resandet. Användning av egen bil inom tjänsten bör på sikt undvikas, 
(vilket underlättar för anställda att resa kollektivt eller samåka till jobbet.) 
Kommunens egna bilar och leasingbilar ska utnyttjas effektivt genom att flera 
förvaltningar delar bil. Stabskontoret.  

• Arbeta kontinuerligt för att öka resandet med tåg, som alternativ till bil och flyg. 
Stabskontoret.  

• Tjänstecyklar köps in under 1998 till de kommunala arbetsplatser där många 
tjänsteärenden kan ske med hjälp av cykel. Stabskontoret.  

För att använda förnyelsebara drivmedel:  

• Kommunala dieselfordon ska köras på RME senast 1 juli 1997. När avtal med 
entreprenörer förnyas ställs krav på RME som drivmedel. Leasingbilar ska gå att 
driva med RME. Varje förvaltning/bolag.  

• Möjligheter till försäljning av kretsloppsanpassade drivmedel (t ex etanol, RME) ska 
1998/1999 undersökas hos oljebolag och privata företag Gatukontoret.       
Successivt utreda möjligheterna att köpa flerbränslefordon vid nybilsköp.Varje 
förvaltning/bolag.  



För att minska utsläpp från fossildrivna fordon:  

• Samtliga kommunägda fordon förses med motorvärmare. Varje förvaltning/bolag. 
Eluttag för kommunens egna fordon installeras på de platser där fordonen normalt 
finns uppställda. Fastighetskontoret/bolagen. Båda åtgärderna genomförda 
senast vid utgången av 1998.  

• Eluttag installeras senast 31 dec 1999 för att ge möjlighet för anställda att 
använda motorvärmare till privata fordon vid de större kommunala arbetsplatserna 
Fastighetskontoret/bolagen.  

• Miljöanpassa smörjoljor och hydrauloljor. Endast hydrauloljor som uppfyller 
miljökraven enligt av kommunstyrelsen antagen policy för miljöanpassad 
upphandling får användas from 1 jan 2000 i kommunens egna fordon. Varje 
förvaltning/bolag.  

För att minska användningen av eldningsolja  

• Omgående och kontinuerligt informera och stimulera villaägare att ersätta 
oljepannor med förnyelsebar energi. Målet är att antalet oljeuppvärmda bostäder 
halveras till år 2010. Miljö-och hälsoskyddskontoret och fastighetskontoret. 
Fr om 1 jul 1998 energirådgivaren.  

• Inga nyinstallationer av oljepannor får ske i kommunens egna anläggningar. 
Avvecklingsprogram för nuvarande oljepannor upprättas. Omgående. 
Fastighetskontoret.  

• Krav införes vid nyinstallation i tätort på högsta tillåtna stofthalt i utsläpp från 
oljeeldning:   < 100 mg/normalkubikmeter rökgas.Detta gäller andra anläggningar 
än villapannor. Omgående. Fastighetskontoret.  

• Påverka ägare till större privatägda lokaler att gå över till förnyelsebar energi. Målet 
är halverad oljanvändning till 2010. Omgående. Fastighetskontoret.  

 
 

     Näringsämnen  

 

Allt levande innehåller kväve och fosfor. Näringsämnen är livsviktiga i ekosystemet. Ämnena 
binds i växande gröda och frigörs vid nedbrytning.  

De transporteras via djur, växter, luft och vattendrag, runt i ett evigt kretslopp. 70 procent 
av luften kring oss är kväve. För att luftkvävet ska bli tillgängligt för organismer måste det 
bindas av exempelvis kvävefixerande växter.  

I vårt samhälle finns framför allt ett stort flöde av näringsämnen från jordbruket, via 
livsmedelsindustrin, till våra matbord. Genom kroppens ämnesomsättning bryts kväve- och 
fosforrika ämnen ned, och utsöndras via tarm eller som urin. I slutändan hamnar alltså 
näringsämnena i avloppsverk och slambrunnar.  

Mängden per person och år är cirka 5 kilo kväve och 0,7 kilo fosfor. Det är den mängden vi 
vill åt i reningsverken. Men på vägen till reningsverket blandas avföringen och urinen upp 
med över 100 000 liter vatten (dagvatten, dusch, bad och tvättvatten, m m ).  



Kretsloppen för kväve och fosfor har rullat på i miljoner år. Människan har på senare tid 
överbelastat systemet med vissa kväve- och fosforföreningar. Vi förbrukar också de 
begränsade tillgångarna på fosfor i allt högre takt.  

Stora mängder kväve är bundet i fossila bränslen. När de bränns, exempelvis i bil- motorer 
och värmepannor, bildas kväveoxider, som göder och försurar mark och vatten.  

Överflödet av kväve gör att skog och grödor växer snabbare, men bara så länge det finns 
tillräckligt med fosfor, kalium och andra nödvändiga ämnen. När dessa tar slut blir mark och 
skog övermättad med kväve.  

Från jordbruket avgår ammoniak från stallgödseln som göder mark och vatten.  

 

     ...i vår kommun  

 

Än så länge ser vi inga tecken på kvävemättnad i skogen i Hultsfreds kommun. Med 
nuvarande nedfall löper vi risken att drabbas inom några årtionden. Våra vattendrag 
däremot, är redan drabbade av övergödning och försurning.  

Vår kommun ligger nästan helt och hållet inom Emåns avrinningsområde. Från områden 
uppströms kommunens gräns kommer ca 400 ton kväve om året. Pauliströmsån tillför 
ytterligare omkring 30 ton, Gårdvedaån 120 ton, samt Silverån 140 ton.  

När Emån lämnar kommunen för den därför med ytterligare ca 300 ton kväve. 
Näringstillförseln är delvis naturlig, men vi människor har sett till att öka omsättningen 
ordentligt även här:  

Läckage från jordbruksmark och stallgödsel  

Nästan alla ammoniakutsläpp kommer från naturgödsel. Vid lagring, transport och spridning 
försvinner en stor del av gödselns kväveinnehåll upp i luften. Mellan 10 och 50 procent av 
kvävet "försvinner" till luften.  

Näringsämnen i avloppssystemet  

Samtliga tätorter i kommunen har centralt avloppssystem med reningsverk. Hit kommer 
toalettavfall, bad, disk och tvättvatten från hushållen men också avlopp från industrier och 
andra lokaler. Reningsverken är byggda för att ta hand om fosfor och i viss mån kväve.  

Till reningsverken kommer ca 18 ton fosfor per år, ut kommer mindre än ett halvt ton. 
Motsvarande siffror för kväve är 86 respektive 40 ton. 98 procent av fosforn och 54 procent 
av kvävet tas alltså bort. Det renade vattnet förs ut i Emån och så småningom till 
Östersjön...  

Eftersom både industriavlopp och hushållskemikalier hamnar i samma reningsverk, blandas 
de nyttiga näringsämnena med skadliga metaller, oljor och stabila organiska ämnen. Alla 
ämnen som fälls ut i verket, goda som farliga, hamnar i reningsverksslammet. Trots att 
slammet därmed innehåller stabila och giftiga ämnen, sprids det till stor del på åkermark i 
kommunen.  



Under 1995 spreds 40 procent av slammet. (Vissa år har den siffran varit lägre.) Resten, 
cirka 340 ton, deponerades på Kejsarkullen. Kvävemängden i slammet var omkring 18 ton.  

Näringsämnen i det fasta avfallet  

Omkring hälften av hushållssoporna är organiskt avfall, från framför allt matlagning. Trots 
det stora näringsinnehållet transporteras det tillsammans med övriga sopor till Linköping för 
att brännas. Undantag är de hushåll som varmkomposterar (Omkring 20 procent av 
villahushållen.) Storköken och livsmedelsbutikerna är stora producenter av näringsrikt 
avfall, men också deras avfall hamnar i Linköping.  

Totalt kör vi ca 1700 ton organiskt avfall till Linköping per år.  

Långväga transporter av kväveoxider  

När regn faller följer en del av luftföroreningarna från trafik och fabriker med ner till mark 
och vattendrag. Framför allt är kväveoxiderna ett stort problem. Ett hektar mark får årligen 
ta emot omkring 5 kg kväve på det sättet (uppmätt på öppet fält nära Hultsfred). 
Kväveoxiderna kommer framför allt från vägtrafiken, men bildas också från eldningsolja och 
biobränslen som industrin och villaägare använder.  

      Vad kan vi göra?  

 

Vision kretsloppssamhället  
Alla näringsämnen ingår i ett kretslopp. Jordbruket "producerar näring" genom att utnyttja de gröna växternas 
förmåga att binda kväve och fosfor med hjälp av solljusets energi. Nödvändiga näringsämnen tillförs jorden från 
stallgödsel och "humangödsel" (ej handelsgödsel) Växtföljden är helt anpassad till den ekologiska odlingen. 
Kvävefixerande växter används i hög utsträckning för att binda kväve i jorden. Odling sker utan kemiska 
bekämpningsmedel. Livsmedlen förädlas i mejerier och kvarnar som ligger nära kommunen. Transporterna är 
effektiva, få mil mellan producent och konsument. Så mycket som möjligt av näringsämnena i livsmedelskedjan tas 
tillvara. Organiskt material, som matrester, urin och avföring från människan, tas omhand och återförs till 
livsmedelsproduktionen:  

Fast avfall: Allt organiskt avfall som uppkommer i hushållen, affärerna och storköken 
komposteras. De flesta med egna hus har egen kompost (eller delar en med grannarna) . 
Större kök, affärer och de som bor i flerfamiljshus använder stora, gemensamma 
komposter. Mulljorden som bildas används som jordförbättring i trädgårdsland och rabatter.  

Avlopp: Näringsämnen i avföring och urin källsorteras, dvs tas om hand separat från andra 
avlopp i samhället. Samtliga hushåll och arbetsplatser har urinseparerande toaletter. Urinen 
lagras lokalt i tankar och används som gödning på åkermarken. Fekalierna genomgår 
rötning eller kompostering och går därefter också till jordbruket.  

För att inte förorena näringsämnen hanteras alla onyttiga ämnen i samhället avskiljt från 
näringsflödet: Industriavlopp behandlas där det uppkommer. Smutsvatten från bad, tvätt 
och disk går till avloppsreningsverk eller enskilda anläggningar. Det renade vattnet släpps 
ut genom markdränering eller - i tätort - till avloppsverk . Dagvatten, från gator och torg 
renas genom naturlig infiltration. De kväveutsläpp som leder till övergödning och försurning 
(exempelvis ammoniak och kväveoxider) är små, eftersom åtgärder genomförts vid 
förbränningsanläggningar och mot läckage från djurstallar.  



Vad kan vi göra?  

Det är viktigt att det kväve och fosfor som finns i omlopp i samhället kommer till nytta igen, 
inte minst eftersom tillgången på fosfor i världen är begränsad.  

Åtgärderna som vi bör genomföra täcker en rad områden, bland annat jordbruket, trafiken 
och förbränning av olja och biobränslen. Det nationella målet är att utsläppen av 
kväveoxider ska halveras till år 2000 jämfört med 1980.  

Jordbruk  

Näringsläckage från åkermark påverkas mycket av stall- och handelsgödselhanteringen. Ur 
kretsloppsperspektiv kan vi inte hålla på att importera näringsämnen för att skapa större 
skördar. Målet bör vara att jordbruksproduktionen kommer i balans med 
livsmedelskonsumtionen.  

I ekologisk odling tillförs varken konstgödning eller bekämpningsmedel. Sveriges riksdag 
har satt som mål att tio procent av all åkerareal ska vara ekologiskt odlad år 2000. Samma 
mål bör naturligtvis gälla även för vår kommun. Därför är det viktigt att lantbrukarna 
informeras och stimuleras till ekologiskt odlande. Kommunen är själv en storkonsument, 
som via leveransavtal försörjer skolor, vårdhem och daghem med livsmedel.  

Upphandlingen sker i samarbete med landsting och andra kommuner. Vid förhandlingarna 
med leverantörer kan vi se till att öka andelen KRAV-märkta produkter.  

De stora avtalen gör det också möjligt att pressa ner priserna på ekologiska livsmedel, 
speciellt i de avtal som gäller under flera år.  

Trafik  

Kväveutsläpp förekommer både från bilar som drivs av fossila bränslen och biobränslen. I 
stort gäller samma åtgärder för att minska försurande utsläpp som diskuterades under 
avsnittet "Fossila ämnen".  

Effektivaste åtgärden för att samtidigt minska utsläppen av koldioxid, kväve och övriga 
ämnen, är att minska transportbehovet. El-drivna fordon kan utnyttjas för kortare 
transporter. I övrigt bör vi använda bränslesnåla bilar och se till att så många fordon som 
möjligt är försedda med katalysator.  

För personbilar minskar katalysatorn utsläppet med 70 procent, men innan katalysatorn 
blivit varm är utsläppet lika stort som från en orenad bil. Därför är det viktigt att 
motorvärmare används så mycket som möjligt.  

Avloppshantering  

Avloppet från toaletter innehåller kväve och fosfor som i så hög grad som möjligt bör 
användas för ny livsmedelsproduktion. För att målet ska uppfyllas bör vi källsortera även 
här.  

Hälften av fosforn och 80 procent av kvävet i hushållets avlopp kommer från urin. Det bästa 
sättet att ta hand om näringsämnen är därför att skilja ut urinen så tidigt som möjligt.  

I moderna, urinsorterande toaletter leds den källsorterade urinen till en uppsamlingstank. 
När tanken är full transporteras eller spolas urinen till ett mellanlager varifrån urinlösningen 
hämtas och sprids på växande grödor.  



Undersökningar pekar på att helt genomförd källsortering motsvarar en kväverening på 
över 80 procent i reningsverket. Istället för stora investeringar i kväverening kan 
källsortering lösa övergödningsproblem redan vid bostaden!  

Urinen innehåller dessutom endast mycket låga halter tungmetaller (men i vissa fall 
antibiotika, ett problem som måste lösas). Storskalig urinsortering kan minska lantbrukets 
handelsgödselanvändning rejält, utan att andra giftiga ämnen hamnar på åkern. Fekalierna, 
eller avföringen, kan också användas i jordbruket. För att inte sprida smittämnen måste de 
först genomgå rötning eller kompostering.  

Allt talar med andra ord för en storsatsning på att källsortera toalettavloppen. Samtidigt bör 
vi ta hand om övriga avlopp så nära källan som möjligt. Industrins avlopp bör behandlas där 
det uppkommer. Smutsvatten från bad, tvätt och disk går till avloppsreningsverk eller 
enskilda anläggningar.  

Det renade vattnet släpps ut genom markdränering eller i tätort till avloppsverk. Dagvatten, 
från gator och torg renas t ex genom naturlig infiltration  

Den nuvarande slamspridningen är inte ekologiskt uthållig, eftersom vi fortfarande sprider 
långlivade gifter på åkermarken och på sikt gör den obrukbar. Att lägga slam på 
Kejsarkullen är inte heller någon långsiktig lösning.  

Därför bör vi inleda åtgärder som kompletterar det kommunala avloppssystemet med lokala 
lösningar.  

Sophantering  

Det komposterbara avfallet som uppkommer i hushållen, affärerna och storköken ska så 
långt som möjligt hanteras separat från övriga sopor. Det bästa alternativet är lokal 
kompostering.  

Redan idag gynnas de hushåll som valt att varmkompostera genom lägre soptaxa. Däremot 
finns ingen motsvarande morot för större kök, affärer eller dem som bor i flerfamiljshus. 
Även dessa grupper bör på olika sätt stimuleras att kompostera. Varje kilo avfall som 
komposteras innebär på sikt en ekonomisk besparing för kommunen. Mulljorden som bildas 
kan dessutom användas som jordförbättring i trädgårdsland och rabatter.  

Kommunens sophantering bör i framtiden utgå från att det normala är att människor 
komposterar. För dem som inte vill eller har möjlighet kan kommunen erbjuda denna 
service, mot avgift. Sopavgiften bör konstrueras så att kopplingen mellan kostnad och 
utförd tjänst är tydlig. En idé kan se ut så här:  

1) Genom en grundavgift ser kommunen till att återvinningsbart material, som glas, plast 
och metall hämtas vid dörren. Även miljö- farligt avfall hämtas med jämna intervaller.  

2) Den som inte komposterar själv betalar en extra "komposteringsavgift". För avgiften tar 
kommunen hand om organiskt avfall och ansvarar för att det komposteras.  

Genom att allt komposterbart avfall tas om hand lokalt kan övriga sopor hämtas mer sällan. 
Sopbilar kan på sikt ersättas av en "materialbil" som hämtar glas, plast, papper, metaller, 
mm, vid varje hushåll ca 4-6 gånger per år.  



 

     Detta ska vi göra!  

 

För att kretsloppsanpassa matproduktion och konsumtion:  

• Påverka fler jordbrukare att gå över till ekologiska odlingsmetoder, genom ökad 
information och stimulans. Minst en tiondel av åkermarken i vår kommun ska vara 
ekologiskt odlad 2000. Miljö- och hälsoskyddskontoret.  

• Styra inköpen till storköken. Ekologiska livsmedel ska prioriteras framför 
konventionellt odlade. Målet är att minst en tiondel av storkökens livsmedel kommer 
från ekologisk produktion 2000. 2005 ska andelen vara minst 25 procent. Daghem 
och skolor ska prioriteras. Varje förvaltning/bolag.  

•  Kontinuerligt och aktivt informera livsmedelshandel och konsumenter om 
ekologiskt producerade varor. Stabskontoret.  

För att kretsloppsanpassa avloppshanteringen:  

• Slam från avloppsreningsverken skall betraktas som en näringsresurs som skall 
skyddas mot förorening av ovidkommande kemikalier. En handlingsplan upprättas 
senast under 1999, åtgärderna ska vara genomförda senast 31 dec 2009.De 
kommunala avloppsreningsverken skall skötas så att det är möjligt att uppnå ett 
uthålligt kretslopp mellan tätorter och landsbygd. Orenat processavloppsvatten från 
industrier skall normalt inte tas emot i kommunens avloppsreningsverk. Kommunens 
hushåll och butiker skall kontinuerligt informeras om hur de kan bidra till att 
förbättra avloppsslammets kvalité. Gatukontoret.  

• Urin ska källsorteras. Fr o m 1 jan 1999 ställs kravet att toaletter i nybyggda 
fastigheter klarar urinseparering. Efter hand sker också en övergång i befintliga 
hushåll. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt, ersätta användningen av 
konstgödsel i lantbruket med urin. Stadsarkitektkontoret.  

• Enskilda avlopp (utanför tätorterna) ska fr om 1 jan 1999 anpassas så att både urin 
och fekalier tas omhand. Endast bad, disk och tvättvatten får ledas till infiltration. 
Kommunen ställer kravet vid renoveringoch nybyggnation. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret och stadsarkitektkontoret.  

• I Tätorten Karlsborg genomförs ett pilotprojekt med kretsloppsanpassat 
omhändertagande av avloppsvatten. Gatu/stadsarkitekt och miljö- och 
hälsoskyddskontoret. Utredning senast under 1999 samt genomfört projekt 
senast 2005.  

• Detaljplaner över tätorter omarbetas vid kommande revision för att möjliggöra 
storskalig källsortering av urin och fekalier i tätorter. Stadsarkitektkontoret.  

För att öka komposteringen  

• Möjligheten att röta slam från reningsverken ska utredas. Klar senast 31 dec 2001. 
Gatukontoret.  

• Kompostering eller lokal energiutvinning ska på sikt ske av allt organiskt material 
från hushåll, storkök och affärer.  

• Hushåll som inte komposterar betalar en särskild komposteringsavgift till 
kommunen. En förändring av soptaxan görs för att anpassa avgifter till det nya 
synsättet, se avfallssplanen. Gatukontoret.  

• Målet är att minst varannan villaägare och samtliga skolor varmkomposterar senast 
utgången av 1999. För hyreshus, affärer och övriga storkök gäller samma sak till 
utgången av 2002. Gatukontoret.  



• Förbränning av komposterbart avfall ska upphöra i takt med att kompostering och 
annan hantering ökar. Ingen förbränning av komposterbart avfall bör ske efter 
2007. Gatukontoret.  

 
 
 
 

   Biobränslen  

 

Biobränslen, exempelvis ved, innehåller kol, kväve, fosfor och annat som allt levande består 
av. När veden brinner bildas framför allt koldioxid av kolet. Eftersom biobränslena kommer 
från växande material ingår de i ett av naturens kretslopp. Den mängd koldioxid som bildas 
vid förbränning är lika stor som den mängd växten absorberat under sin tillväxt. 
Nettotillförseln av koldioxid är därför noll.  

Historiskt sett har vi använt ved för att värma upp våra bostäder, laga mat och en rad 
andra saker. Först på 1900-talet har biobränslena börjat ersättas av olja, kol och andra 
fossila energislag. Nu diskuteras biobränslen som ett miljövänligt alternativ. Men hur 
miljövänliga och kretsloppsanpassade är de egentligen? Och räcker de till för att ersätta alla 
fossila bränslen som vi använder idag?  

När vi eldar med ved sätter vi igång en komplicerad kemisk process, där tusentals 
reaktioner äger rum samtidigt. Vissa ämnen som finns i träet bryts bara delvis ned, medan 
andra nybildas i eldslågorna. Många av dessa "ofullständigt förbrända ämnen" är både 
hälsovådliga och miljöfarliga. Det är anledningen till att vedeldning globalt sett räknas som 
ett av de stora hälsofarliga miljöproblemen!  

Många olika faktorer påverkar bildningen av skadliga ämnen. Viktigast är vid vilken 
temperatur förbränningen sker. Om temperaturen är för låg bildas mer skadliga ämnen. 
Röken blir mörk och mycket ohälsosam.  

För att minska problemen måste alltså förbränningen ske vid hög temperatur. Faktorer som 
sänker temperaturen är hög vattenhalt (tex sur ved), dålig lufttillförsel (t ex vid pyreldning) 
och om material med andra egenskaper (till exempel plaster) finns med i elden. Även vid 
effektiv förbränning bildas en hel del kväveoxider som försurar och övergöder.  

Biobränslen måste alltså eldas på rätt sätt för att vara ett miljövänligt alternativ till olja.  

 

• 100 ton koldioxid  
• 13 ton svaveldioxid  
• 270 ton flyktiga organiska ämnen 
• 18 ton kväveoxider  

Figuren visar det totala utsläppet från kommunens småhus under  



ett år. Koldioxidutsläppen härrör från oljeeldning, de flyktiga  
organiska föreningarna kommer framför allt från vedeldning.  

 

 ... i vår kommun  

 

Vår kommun är till största delen täckt av skog. Inom skogsbruket tas en hel del del 
avverkningsrester hand om för flisning.  

Även vid sågverken produceras stora mängder bränsleflis. Vid det största, Bergs AB i 
Mörlunda, tillverkas närmare 100.000 kubikmeter flis om året. Trots detta använder vi 
ungefär lika mycket eldningsolja per person som riksgenomsnittet. 1.252 villor, eller var 
fjärde villa, använder idag ved som värmekälla.  

Utsläppen från dessa vedpannor är omkring 270 ton flyktiga organiska ämnen och 4 ton 
kväveoxider. I kommunen finns också ett antal större biobränslepannor, bland annat vid 
fjärrvärmeverket i Hultsfred.  

I vår kommun är kravet vid samtliga nyinstallationer att pannan är miljögodkänd och 
ansluten till tillräcklig lagringskapacitet (vattentank).  

Flera andra kommuner, bland annat vår grannkommun Eksjö, har beslutat att alla 
villapannor skall vara miljögodkända och försedda med ackumulatortank före ett visst årtal. 
Naturvårdsverket kommer eventuellt att föreslå liknande regler för hela landet. Även med 
enbart miljögodkända pannor kvarstår vissa miljöproblem med vedeldning. Försurande 
kväveoxider (NOx),och svaveloxid (SO2), samt flyktiga organiska ämnen (VOC) är några av 
dem.  

Ökad eldning med förädlade bränslen, som pellets, eller anslutning till fjärrvärmeverk är två 
vägar att minska även dessa problem.  

Årsutsläpp från en normalvilla (enligt NUTEK)  
Typ av uppvärmning  Fossil CO2 (kg) VOC(kg) SO2(kg) NOx(kg) 

Gammal vedpanna  
utan ackumulatortank 

0 700 5 9 

By vedpanna med  
ackumulatortank  0 30 3 14 

Ny pelletspanna  0 5 4 6 

Från fjärrvärmepanna 
(90% flis 10% olja)  1 000 3 5 8 

 



 Vad kan vi göra?  

 
Vision Kretsloppssamhället  

För att värma bostäder och andra lokaler används biobränslen. Biobränsleeldade fjärrvärmeverk finns i samtliga 
tätorter och förser villaområdena med värme. Biobränslet hämtas från lokala skogsavverkningar och energiodlingar. 
En del av biobränslena förädlas till pellets, briketter med mera, detta för att underlätta och förbättra förbränningen i 
mindre pannor.  

Samtliga vedpannor som används är konstruerade så att de ger optimal förbränning, med 
möjlighet att lagra värmen i ackumulatortank. Förbränning av ris och sur ved i trädgårdar 
har upphört.  

För att minska energibehovet är husen väl isolerade. Sol- och jordvärme ger ett viktigt 
värmetillskott.  

Den stora andelen skog i vår kommun gör att biobränslen kan bidra med en betydligt större 
andel bränsle till uppvärmning och transporter i framtiden. För att underlätta för fler att 
utnyttja skogen som energiresurs, bör vi öka användningen av förädlade biobränslen. En 
billig och smidig tillgång på bränslepellets gör att villaägare lättare kommer att gå ifrån olja 
som energikälla.  

Vedeldningen i småhus måste förbättras så att utsläppen minskar.  

Om värmen mellanlagras i en vattentank minskar utsläppen betydligt. Ännu effektivare 
förbränning uppnås i en miljögodkänd panna. Se tabell!  

 

  Detta ska vi göra!  

 

För att öka användningen av biobränslen:  

• Inga nyinstallationer av oljepannor får fortsättningsvis ske vid kommunens egna 
anläggningar. Alla kommunägda lokaler ska i framtiden värmas med förnyelsebara 
energikällor. Omgående. Fastighetskontoret.  

• Ett utbyggt fjärrvärmenät är en viktig åtgärd för att minska utsläppen. Möjligheten 
att bygga biobränslebaserade fjärrvärmeverk i flera av kommunens tätorter ska 
utredas. Klart senast 2000. Fastighetskontoret.  

• Nuvarande och kommande fjärrvärmeverk ska baseras på biobränslen. Maximalt 10 
% av bränsletillförseln får komma från fossila bränslen. Fr o m 2010 får endast 
biobränslen användas. Bränslet ska i så hög grad som möjligt komma från 
kommunen eller dess närområde. Fastighetskontoret.  



• Ris och ved från trädgårdar bör utnyttjas som värmekälla i värmeverken. På så sätt 
förhindras hälsofarlig eldning av sur ved i trädgårdar. Kommunen ska ansvara för att 
det senast 2000  finns kompostgårdar i varje större tätort. På kompostgårdarna 
flisas materialet och körs till värmeverk. Gatukontoret.  

• Målet är att alla vedpannor i kommunen har ackumulatortank från 1 januari 2005. 
Kontinuerlig informationssatsning. Miljö- och hälsoskyddskontoret.  

• Målet är att endast miljögodkända vedpannor finns i kommunen från 1 januari 
2011. Kontinuerlig informationssatsning. Miljö- och hälsoskyddskontoret.  

• För att underlätta användning av förädlade biobränslen (pellets, flis, briketter) ska 
kommunen verka för att en depå upprättas centralt i kommunen, där villaägare kan 
köpa bränsle. En utredning startar omgående. Kommunledningskontoret.  

• För att stödja och underlätta för villaägare att välja uppvärmningssystem ska 
kommunen tillhandahålla rådgivning. En energirådgivare bör finnas i kommunen 
senast 1 jul 1998. Kommunstyrelsen.  

 
 

Elenergi  

 

Elektricitet är en högt förädlad form av energi. Den kan transporteras över långa avstånd 
och användas till det mesta från att värma hus till att driva datorer.  

Elenergi produceras i Sverige framför allt i vatten- och kärnkraftsverk. Andelen kärnkraftel 
varierar, men står normalt för ungefär hälften av elproduktionen.  

Vattenkraften är ett bra exempel på kretsloppsanpassad energikälla. Kraftverken drar nytta 
av rörelseenergin i ett av naturens dominerande kretslopp - att vatten avdunstar från 
jordytan, bildar moln på hög höjd och faller som nederbörd ner mot jorden igen.  

Kraftverksdammar kan å andra sidan påverka miljön högst påtagligt där de ligger.  

Kärnkraft är exempel på icke förnyelsebar energiproduktion. Råvaran, radioaktivt uran, 
bryts i gruvor och anrikas för att kunna användas för elproduktion. Produktionen leder dels 
till radioaktivt avfall och utsläpp av radioaktiva ämnen till luft. Uranfyndigheterna är 
begränsade.  

Problemen med kärnkraft har gjort att Sveriges riksdag beslutat avveckla kärnkraften som 
energikälla. Kärnkraften måste alltså ersättas med andra, miljövänligare, energikällor. Bio-, 
vind- och solenergi är några tänkbara alternativ.  

 

...i vår kommun  

 



El produceras på fyra platser i vår kommun, samtliga är vattenkraftverk. Kraften tas från 
Emån (Järnforsen), Gårdvedaån (Gårdveda), Silverån (Rosenfors) och Björnån (Virserum). 
Tillsammans genererar de omkring 2,2 GWh.  

Liten räknelära  
1 kWh = 1000 watt under en timme  
1 MWh = 1000 kWh  
1 GWh = 1000 mWh  
1 TWh = 1000 gWh  

(se även miljödata)  
 

Elförbrukning för offentlig förvaltning,  
hushållen och tre industrier i kommunen  

Det har visat sig svårt att ta reda på exakt hur mycket el vi förbrukar i vår kommun.  

Räknat på riksgenomsnittet använder vi totalt 182 miljoner kWh per år (= 182 GWh). Av 
detta använder hushållen 78 GWh, bland annat för uppvärmning (1100 villor är 
eluppvärmda.) Kommunens egna verksamheter använder drygt 20 GWh (varav nära 4 GWh 
går till gatubelysning). Resten förbrukas framför allt av industrin.  

Inget av bolagen har någon speciell energimix, så normalt kommer därför den el vi 
använder i ungefär lika delar från kärnkraft och vattenkraft. 

Vad kan vi göra?  

 

Vision kretsloppssamhället  

El används där dess höga kvalité utnyttjas bäst, framför allt till transporter, belysning och 
styrning av apparatur. El används inte för uppvärmning av lokaler.  

Den el vi använder kommer från "gröna" energikällor, som vattenkraft, vindkraft eller ur 
biobränslen.Viss del av elen produceras inom kommunen, från förnyelsebara energikällor.  

Elanvändningen är effektiv. Energieffektiva maskiner, ventilationssystem och 
belysningsarmatur har kapat en stor del av dagens elkonsumtion. Onödig belysning är 
bannlyst, bland annat ser automatik till att lokaler där ingen befinner sig släcks ner.  

Vad kan vi göra?  

Använd el där den behövs bäst!  

Att använda el på ett intelligent sätt har blivit en allt viktigare miljöfråga. Eluppvärmning av 
hus utnyttjar elens höga energikvalité dåligt. Därför bör vi med olika medel försöka minska 
eluppvärmningen. I villor med direktverkande el kan det exempelvis installeras 



värmepumpar för att minska elförbrukningen. En utbyggnad av fjärrvärmenätet och nya 
fjärrvärmeverk i tätorterna gör också att eluppvärmningen kan minska.  

Använd el från kretsloppsanpassade energikällor!  

I och med att elmarknaden avregleras kommer det att bli enklare att välja el utifrån hur 
den producerats. Redan idag är det möjligt att välja s k "grön el" enligt 
Naturskyddsföreningens kriterier.  

Hultsfreds kommun bör se till att den el vi köper i framtiden i så hög grad som möjligt 
kommer från förnyelsebara energikällor. Därigenom ökar vi trycket på elindustrin att ställa 
om produktionen.  

Använd el effektivare!  

Det finns många exempel på elslöseri i dagens samhälle. Nutek (Närings- och 
Teknikutvecklingsverket) har beräknat hur mycket el som kan sparas genom olika 
effektiviseringar.  

Åtgärdsområde  Förbr. i Sverige 1991 (TWh) Sparpotential till år 2010 (TWh)  
Ventilation-bostäder  0,9 -0,2 

Ventilation-lokaler  1,9 -1,0 

Ventilation-industri  3,2 -0,5 

Belysning-bostäder  2,7 -0,9 

Belysning-lokaler  6,0 -3,0 

Belysning-industri  3,2 -0,5 

Ventilationssystem finns framför allt i skolor, kontor och andra lokaler där många människor 
vistas. Många av dagens system är både ineffektiva och förbrukar mycket el. I vissa fall kan 
de renoveras för att bli effektivare, i andra fall behöver de bytas ut helt och hållet.  

En åtgärd som spar mycket energi är att installera en detektor som ser till att ventilationen 
bara slås på när det finns personer i lokalen. Att byta gamla fläktar mot nya och installera 
detektorer kan ge stora besparingar på kort tid. Nutek rapporterar bland annat om en 
oljeuppvärmd skola med 40 klassrum som renoverades på detta sätt. Där minskade den 
årliga oljeförbrukningen med 40 000 liter, samtidigt som elförbrukningen sjönk med 100 
000 kWh! I pengar innebar detta en besparing på runt 150 000 kronor per år.  

Det går också att minska elförbrukningen för belysning rejält, samtidigt som arbetsmiljön 
faktiskt förbättras. Ett exempel är kontor, där vi idag använder i snitt 23 watt per 
kvadratmeter. Med modern teknik kan man sänka detta till 10 watt. Merkostnaden för 
lågenergibelysning brukar återbetala sig på 5-10 år. Med modern elektronik kan man styra 
belysningen så att den bara är tänd när någon vistas i rummet, en åtgärd som sparar 
ytterligare el och pengar.  

Hur mycket kan vi spara i vår kommun? Baserat på Nuteks beräkningar bör vi genom 
eleffektivisering kunna minska elbehovet med cirka 11 GWh år 2010, jämfört med idag.  

Använd mer el där miljövinsten är stor!  

Genom att minska elförbrukningen, bland annat genom effektivare utnyttjande och 
övergång till andra energislag för uppvärmning, får vi möjlighet att öka elanvändningen på 
områden där miljövinster finns att hämta.  



En möjlighet är att satsa på eldrivna fordon, som alternativ till fossila bränslen. I takt med 
att tekniken utvecklas och blir billigare kommer eldrift troligen att bli ett viktigt alternativ.  

Detta ska vi göra!  

 

Använda el där den bättre behövs  

• Målet är i princip att all eluppvärmning i kommunen har upphört till år 2025. 
Fastighetskontoret och energirådgivaren.  

• Omgående öka informationen till husägare om alternativ till eluppvärming, framför 
allt bioenergi (bl a pelletskaminer) och värmepumpar. Fastighetskontoret och 
energirådgivaren.  

• Bioenergipannor eller fjärrvärme installeras före 2010 i de kommunägda lokaler som 
idag värms enbart med el. Fastighetskontoret.  

Använda el från kretsloppsanpassade energikällor!  

• Elinköp ska successivt styras mot förnyelsebara energikällor. Det innebär att valet 
av elleverantör styrs av hur stor andel "grön energi" företaget har möjlighet att 
leverera. Respektive förvaltning/bolag.  

• Utreda möjligheterna för sol/vindenergi. Fastighetskontoret. Utredning 
genomförd senast 2003.  

Använda el effektivare!  

• Ett program för att effektivisera elanvändningen inom den kommunala sektorn till år 
2010 tas fram före utgången av 1998. En "elrevision" görs på varje skola, 
vårdhem, sporthall, osv. Alla åtgärder som betalar sig, eller går jämt upp genomförs 
senast år 2000. Varje förvaltning/bolag efter att fastighetskontoret tagit fram 
ett program.  

• Kommunen ska verka för att varje hushåll ges möjlighet att spara pengar genom att 
spara el. Det kräver bland annat separat mätning och debitering av el i alla hushåll. 
Individuella elmätare installeras i kommunalt ägda lägenheter. Bostadsbolag och 
privata fastighetsägare.  

• Kommunen bör också försöka påverka företagen att se över sin elförbrukning 
Fastighetskontoret.  



 

    Miljögifter  

 

Miljögifter kännetecknas ofta av att de är långlivade i naturen och dessutom lätt lagras upp i 
fettceller hos djur och människor. Gifterna är ofta skadliga i små doser.  

Effekterna varierar, vissa är cancerframkallande, andra påverkar kroppens hormoner och 
stör förmågan till fortplantning och funktioner hos olika kroppsorgan som lever, njurar, 
hjärna och hjärta. Vissa påverkar arvsmassan och kan leda till effekter på kommande 
generationer.  

Miljögifterna har olika ursprung. Vissa av dem existerar naturligt i låga doser i jordskorpan 
(exempelvis tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver).  

De naturliga halterna innebär normalt inte någon fara för levande organismer, men 
eftersom ämnena anrikas av människan bildas så höga koncentrationer, att ämnena blir 
direkt skadliga för såväl människor som djur.  

Andra gifter har vi människor tillverkat helt på egen hand. Dessa naturfrämmande ämnen 
kan naturen inte bryta ned. Exempel på sådana ämnen är DDT och PCB.  

Ofta upptäcks miljögifternas skadeverkningar först efter att de använts under en lång tid. 
Under decennier användes PCB i kondensatorer, flytspackel, självkopierande papper, med 
mera. Först på 70-talet gjordes upptäckten att PCB skadar sälarnas förmåga att fortplanta 
sig, att PCB lagras upp i fett- vävnaden hos däggdjur och påverkar där en rad livsprocesser. 
Även människan drabbas av PCB. Studier har t ex visat intelligensstörningar hos barn vars 
mödrar ätit PCB-förorenad mat.  

Under 1900-talet har mängden och antalet naturfrämmande kemikalier mångdubblats. I 
industrisamhället används omkring 60 - 70 000 olika kemikalier. Många av dem är både 
långlivade och fettlösliga, vilket gör dem extra problematiska.  

Mängden tungmetaller som används är mångdubbelt större än den mängd som naturligt 
återförs till jordskorpan via sedimentering i havet.  

Miljögifter stör kretsloppen på två sätt: Dels är de giftiga för levande organismer, dels 
förorenar de "goda materialflöden" och gör det ofta omöjligt att återföra nyttiga resurser i 
kretsloppet. Exempelvis förorenar miljögifterna det näringsrika slammet i reningsverken så 
att det inte kan återföras till åkermarken.  

Idag försöker vi hindra miljögifterna från att komma ut i miljön från fabriker, reningsverk 
och soptippar. Men trots alla reningsverk och skorstensfilter riskerar vi hela tiden att bara 
flytta runt gifterna, och att de till slut ändå hamnar i naturen .  

Att många vanliga produkter fortfarande innehåller tungmetaller och andra lång- livade 
ämnen är ett stort problem. Enda sättet att långsiktigt komma till rätta med problemet är 
därför att upphöra med tillverkning och användning av alla kända miljögifter.  



Miljö- och hälsoeffekter hos några välkända miljögifter  

PCB  Ämnesgrupp med en rad skadliga effekter på människor och djur. Påverkar bl. a. 
fortplantningsförmåga och intilligensutveckling. Mycket svårnedbrytbara i miljön.  

kvicksilver  Giftig tungmetall som bl. a. påverkar nervsystem och hjärnfunktioner. Höga halter i fisk.   

bly  Giftig tungmetall som skadar nervsystem, påverkar blodfunktionen, njurar, hormonsystem m.m. 
Ackumuleras i naturen.  

kadmium  Giftig tungmetall som bl a påverkar njurfunktionen hos människor (upp till var femte invånare i 
västeuropa kan vara drabbad). Kadmium som sprids på åkermark kan tas upp av växande gröda.  

klorparaffiner  Svårnedbrytbara, cancerframkallande ämnen i plaster. I naturen koncenteras de bl a till fettet 
i fiskar.  

nonylfenol  Giftigt ämne som uppstår vid användning av vissa starka rengöringsmedel. Bioackumulerbart. 
Förekommer i relativt höga halter i reningsverksslam.  

freoner  Bryter ner ozon i stratosfären och ökar därigenom den farliga UV-strålningen mot jordytan.  

PAH  Grupp av cancerframkallande ämnen, giftiga mot vattenorganismer, svårnedbrytbara och 
reproduktionsstörande.  

 

 ...i vår kommun  

 

Det är lätt att finna exempel på miljögifter även inom Hultsfreds kommun:  

PCB  

Emåsystemet är förorenat av PCB, på grund av att pappersbruket i Nyboholm tidigare 
återvann självkopierande papper som innehöll PCB. En stor del av PCB-föreningarna följde 
avloppet ut från från fabriken och sjönk sedan till botten av Järnsjön. Under 1993-94 
rensades sjön från 400 kilo PCB.  

Föroreningarna ligger nu istället deponerade på land vid sidan av sjön.  

Flödet av PCB i samhället i övrigt är litet men skapar ändå en del problem. 33 gram PCB 
kom med avloppsvattnet till de kommunala reningsverken under 1995.  

Kvicksilver  

Kvicksilver används fortfarande i lysrör och i tandfyllning (amalgam). Dessutom finns 
kvicksilver i vattendragen på grund av tidigare utsläpp från massa- och pappersindustri.  

Svartsjöarna har höga halter kvicksilver på grund av tidigare utsläpp från pappersbruket i 
Pauliström. 36 gram kvicksilver nådde reningsverken under 1995.  



Bly  

Flödet av bly genom kommunen är stort på grund av batteritillverkningen i Hultsfred. Mellan 
50-60% av hela landets blyanvändning sker i Hultsfred.  

Varje år leveras ca 20 000 ton blyföreningar till fabriken. Tidigare var utsläppen till vatten 
och luft stora, men genom förbättrad rening har utsläppen minskat betydligt. Omkring 2000 
ton blyhaltigt avfall bildas årligen, som skickas till återvinning/destruktion. Omkring 20 kg 
bly når reningsverken årligen.  

Bly används också i andra produkter. PVC-plast innehåller bly som stabilisator. Ammunition 
på skjutbanor och vid jakt innehåller bly. Skyttar och jägare sprider mellan 1-2 ton bly 
årligen.  

Kadmium  

Kadmium framställs framför allt som biprodukt vid zinkbrytning men förekommer också som 
förorening i handelsgödsel. Tidigare användes metallen i många produkter men är nu i stort 
sett bara tillåten i uppladdningsbara batterier. Kadmium hamnar både i sopor och avlopp. 
Eftersom både reningsverksslam och handelsgödsel innehåller kadmium hamnar också en 
hel del kadmium på åkermark i kommunen.  

Kemiska bekämpningsmedel  

Bekämpningsmedel används i stor mängd inom jordbruket för att ta död på bl a ogräs. 
Användning sker även i villa/handelsträdgårdar. Många av dem är också giftiga för 
vattenlevande organismer.  

Freoner  

Freoner är stabila klorföreningar som orsakar uttunning av ozonskiktet. Få nya produkter 
innehåller freoner, däremot finns de i stor mängd i äldre kyl- och frysskåp.  

För att hindra läckage måste gamla vitvaror tömmas på freoner innan de skrotas. 
Kommunen omhändertar kostnadsfritt kylar och frysar.  

Polyaromatiska kolväten (PAH)  

PAH förekommer i utsläppen från olika förbränningsprocesser, men också i vanliga 
gummidäck. Slitbanan på ett vanligt personbilsdäck består till 15-20 procent av 
högaromatisk olja, en restprodukt som uppstår vid raffinaderier när råolja renas för att 
användas till smörjmedel. När gummidäcken slits hamnar PAH-föreningarna på gator och 
vägar och förs sedan med nederbörd till vattendrag och reningsverk.  

   Vad kan vi göra?  

 



Vision kretsloppssamhället  
I kretsloppssamhället används inga svårnedbrytbara miljögifter. De varor som säljs är 
befriade från giftiga tungmetaller och stabila organiska gifter.  

Tillverkning som orsakar giftiga biprodukter har ersatts av miljövänligare processer  

Vad kan vi göra?  

Sverige har tillsammans med många andra länder gemensamt antagit ett mål som innebär 
att utsläppen av svårnedbrytbara gifter ska elimineras inom en generation (det så kallade 
generationsmålet, antaget av nordsjöländerna 1995). För att uppnå det ambitiösa målet 
krävs en radikal omställning, inte minst på kommunal nivå. Idag medverkar vi som 
kommun till spridning av miljögifter på en rad olika sätt.  

Den viktigaste åtgärden är att minska tillförseln av nya gifter till samhället. I andra hand 
måste vi se till att de gifter som redan finns inte utan vidare tillåts läcka ut i naturen. 
Framför allt måste vi stoppa läckage och spridning till samhällets "njurar", reningsverken. 
Soptipparna måste konstrueras så att spridning från dessa förhindras.  

 

  Detta ska vi göra!  

 

Mål: All användning och spridning av svårnedbrytbara, 
bioackumulerbara gifter i kommunen elimineras före år 2020, i 
enlighet med Nordsjödeklarationens generationsmål:  

• Endast kemtekniska produkter godkända enligt Bra miljöval, Svanen eller 
motsvarande kriterier enligt kommunens miljöpolicy (där sådan märkning finns) får 
upphandlas kommunalt. Handel, hushåll och företag uppmanas att följa kommunens 
exempel för att minska belastningen på reningsverken.Omgående. Stabskontoret 
är informationsansvarig. Inköpare på respektive förvaltning/bolag.  

• Nickelkadmium-batterier får inte upphandlas kommunalt för några ändamål. Beslutet 
gäller med omedelbar verkan där andra alternativ finns. Varje 
förvaltning/bolag.  

• Kommunägda fordon ska omgående så långt möjligt vara försedda med däck 
tillverkade utan tillsats av högaromatiska oljor (med PAH). Varje 
förvaltning/bolag.  

• All skjutning med ammunition som innehåller bly ska avvecklas snarast möjligt. 
Kommunen ska kontinuerligt och aktivt verka för en snabb övergång till mindre 
miljöfarlig ammunition. Miljö- och hälsoskyddskontoret.  

• Det stora industriella blyflödet inom kommunen är en central miljöfråga. 
Diskussioner inleds och pågår kontinuerligt  med tillverkarna om utveckling av 
miljövänliga alternativ, här behövs både nationella och internationella beslut. Miljö- 
och hälsoskyddskontoret.  

 



 Metaller  
 

Till metallerna hör bland annat järn, koppar och aluminium. (Tungmetaller som bly och 
kvicksilver finner du under avsnittet miljögifter) I naturen är metallerna bundna i mineraler 
och det naturliga flödet av dem är därför litet. Den uppfinningsrika människan har för länge 
sedan lärt sig att utvinna metaller ur mineralerna.  

Kretslopp? Ja, de metaller som vi använder mineraliseras så småningom på nytt, men 
processen tar mycket lång tid. Ett järnföremål i naturen rostar sönder och den upplösta 
metallen följer nederbörden ut i närmaste vattendrag. Till slut kanske metallen förenas med 
andra ämnen i bottensedimentet på en sjö. Men kretsloppet tar tusentals eller 
hundratusentals år i anspråk.  

Problemet är - som vanligt - att människan har ökat förekomsten av metaller lavinartat i 
jämförelse med de naturliga halter som fanns före industrisamhället. Den totala mängden 
järn och stål i Sverige som finns lagrat i byggnader och fordon är uppskattningsvis 35 
miljoner ton! I snitt ökar vi på "järnberget" med ungefär 150 kg per person och år. 
Motsvarande siffra för koppar och aluminium är 10-15 kg vardera. (All återvinning 
borträknad)  

Metallflödet innebär en enorm påfrestning på naturens kretslopp. Stora markområden 
förstörs vid gruvbrytningen. Både tillverkning och användning av metaller orsakar stora 
utsläpp. Energin som krävs för att framställa rena metaller orsakar en tiondel av alla 
koldioxidutsläpp i världen.  

Höga metallhalter i naturen skadar djur och växter. Koppar och aluminium i dricksvatten 
ses som ett allt allvarligare hälsoproblem för oss människor. Dessutom innebär utvinning av 
metaller att vissa andra, betydligt farligare ämnen, också sprids i samhället och i naturen. 
Ett exempel är brytningen av zink. Zinkmalmen innehåller kadmium som säljs som en 
biprodukt. Kadmium är en av de giftigaste tungmetallerna. Se avsnittet Miljögifter  

 

...i vår kommun  

 

På 1700-talet framställdes järn ur sjömalm i kommunen. Masugnen i Hagelsrum är ett bevis 
för att utvinningen emellanåt var ganska omfattande. Tillverkningen lades ned när nya 
effektivare metoder kom i bruk på 1800-talet. Idag "importerar" vi alla metaller vi behöver. 
Det mesta kommer i form av färdiga produkter, men kommunen rymmer också många 
mindre plåtslagerier och andra verkstadsindustrier.  

Järn använder vi framför allt som plåt i bilar, rör och maskiner. I Sverige går omkring 25 
procent av all stålplåt till byggindustrin. Ungefär lika stor andel går till bilindustrin. 



Omräknat till vår kommun blir årsanvändningen av järn/stål ca 5300 ton. Eftersom byg- 
gandet för närvarande är litet är den verkliga mängden lägre än normalt, kanske 4500 
ton.Hur mycket av detta återvinns egentligen? Sedan 1994 kan plåtburkar och andra 
metallförpackningar lämnas vid återvinnings- stationerna. 1996 lämnades 32 ton 
metallförpackningar in (2 kg per person). Större skrotdelar samlas in som grovsopor eller 
lämnas direkt på kejsarkullen. 322 ton kom in på detta sätt under 1996. Samma år 
lämnades 192 bilar - innehållande totalt ca 142 ton metall - till auktoriserade bilskrotar i 
kommunen. (Hur mycket skrot som totalt återvinns är svårt att säga, alltför många 
uppgifter saknas. Nationell statistik tyder på att 55 procent av allt järn/stål återvinns.)  

Burkar och annat järnskrot körs med lastbil till Halmstad där plåten mals ner för senare 
återvinning. Även bilskrotet smälts så småningom ner till tackjärn. Tackjärnet används 
sedan till nya metallvaror. Aluminium är den näst vanligaste metallen i samhället, efter 
järn. Vi utnyttjar den framför allt till fordon (22%), förpackningar (18%), elutrustning 
(16%) och i byggvaror (15%). Närmare 300 ton används uppskattningsvis i vår kommun 
under ett år. Pantburkarna står för omkring 30 ton. Energiförbrukningen vid tillverkning av 
aluminium är mycket hög. Råvaran kommer både från Sverige och utlandet. Att däremot 
återvinna aluminium innebär en stor energibesparing.  

Koppar används framför allt i elutrustning som kablar och motorer, men också till tak och 
rör i byggnader. Mellan 200 och 300 ton koppar används i kommunen på ett år, räknat från 
nationell statistik. Mycket av den koppar som används i Europa hämtas från andra 
världsdelar, framför allt Sydamerika. Produkterna har oftast lång livslängd, vilket innebär 
att mycket koppar numera finns upplagrat i byggnader och maskiner - i vår kommun 
kanske så mycket som 6000-7000 ton.  

Zink används framför allt i rostfritt stål och i mässing. Per person och år använder vi ca 4 
kilo i Sverige. Vår metallförbrukning leder till små direkta problem för oss i Hultsfreds 
kommun. Kopparhaltigt vatten på grund av anfrätta kopparrör kan vara en hälsofara.  

Kejsarkullen och gamla tippar riskerar att läcka ut metaller till omgivningen. Men de riktigt 
allvarliga problemen med dagens metallflöden är energiförbrukningen och att gruvdriften 
förstör stora områden för lång framtid. På så sätt orsakar vårt leverne skador vid fabriker 
och gruvområden runt om i världen.  

 

Vad kan vi göra?  

 

Vision kretsloppssamhället  
Flödet av metaller i kretsloppssamhället är konstant. Metallvaror återanvänds i så hög grad 
som möjligt. Allt metallskrot, från burkar och bilar till kablar och byggplåt, tas tillvara och 
skickas till återvinning. Den mängd som trots allt inte kan återvinnas är - i enlighet med 
kretsloppsvillkoren - inte större än den mängd som naturligt återgår till naturen genom 
mineralisering.  

De metaller som orsakar mest miljöproblem och energiförbrukning, exempelvis koppar, 
undviks i så hög grad som möjligt. Varor som består av flera material är tillverkade så att 
delarna är lätta att plocka isär. Alla delar är dessutom märkta med tydliga materialsymboler 



för att underlätta återvinningen  

Vad kan vi göra?  

Energiförbrukningen vid framställning av ny metall är hög. Även återvinning leder till 
miljöproblem, men långt ifrån lika stora som vid nyproduktion. 5-30 procent energi går åt 
för återvinning, jämfört med att framställa motsvarande mängd ny metall. Därför bör vi 
satsa på att ta hand om så mycket metallföremål som vi nånsin kan! För att öka 
återvinningen krävs sortering vid källan. Vid renovering av hus, i verkstäder och inom 
hushåll uppstår mycket metallavfall. För att öka och förbättra metallsorteringen bör 
kommunen hjälpa till på olika sätt, bland annat med väl fungerande återvinningsstationer i 
tätorterna.  

Detta ska vi göra!  

För att öka återvinningen - och minska förbrukningen:  

• Allt återvinningsbart metallskrot ska senast 31 dec 1999 tas omhand från 
byggrenovering och metallanvändande industri. I samarbete med producenter ska 
kommunen se till att väl fungerande återvinningssystem finns för i första hand 
järn/stål-skrot, aluminium och koppar. Gatukontoret och stadsarkitektkontoret.  

• Allt metallavfall från hushållen ska senast 31 dec 1999 återvinnas. Enkla 
inlämningssystem ska finnas för både aluminium och järnskrot. Gatukontoret.  

• Utvändig användig av koppar/zink i byggnationer bör minimeras.Omgående. 
Stadsarkitektkontoret.  

  

 

     Papper  

 

Papper är ett material med utmärkta förutsättningar att passa in i kretsloppet.Det tillverkas 
av en förnyelsebar råvara som dessutom växer runt omkring oss. Papper är lätt att 
återvinna och kompostera. Förbrukat papper är också ett bra biobränsle.  

Men även om papper i teorin är miljöanpassat, är många miljöproblem förknippade med 
pappersframställning. För att få papperet vitt, bleks pappersmassan med hjälp av olika 
kemikalier. Länge användes klorgas, en mycket giftig gas, som i blekprocessen bildar en rad 
långlivade miljögifter. Klorblekningen var länge ett av de stora hoten mot livet i Östersjön.  

Fortfarande är huvuddelen av det papper som produceras i Sverige klorblekt, men med en 
skonsammare form av klor. Omkring 20 procent av tillverkningen är helt klorfri och därför 
mest miljövänlig idag. Sådant papper benämns TCF (Totally Chlorine Free). Andra utsläpp 
sker oavsett vilken blekmetod som används. Exempelvis innehåller ved små mängder 
tungmetaller som tvättas ur massan och hamnar i avloppet från massafabriken.  



Om papper både går att kompostera och bränna upp utan problem, vad är då vitsen med 
att återvinna? Svaret ligger i att återvinningen är mera energisnål och betydligt enklare än 
nyproduktion av papper. Därför spar vi både energi och kemikalier genom att återvinna 
fibrerna i papperet så många gånger som möjligt (förutsatt att återvinningen inte innebär 
alltför långa transporter). När fibrerna använts cirka sex gånger i olika pappersprodukter är 
de i allmänhet alltför slitna för att användas på nytt. Då lämpar de sig bättre för 
energiutvinning eller kompostering.  

Vid papperstillverkningen och i tryckerier används fortfarande miljöskadliga ämnen för att 
ge papperet rätt färg, yta och glans. Med dessa ämnen i papperet blir återvinningen både 
miljöfarligare och mer komplicerad. Ett bra, ekologiskt papper måste vara skonsamt 
framställt i alla led.  

...i vår kommun  

I kommunen har vi en stor papperstillverkare, MoDo i Silverdalen, som tillverkar 120 000 
ton bestruket papper om året. Råvaran är i huvudsak "råpapper" från andra pappersbruk.  

Från vår skogtäta kommun hämtas råvara till pappersframställning på andra orter. 797 ton 
papper lämnades till återvinning 1996.  

Det papper som lämnas till återvinning fraktas med lastbil till företaget IL Returpapper i 
Linköping. Sedan 1996 tar IL också emot vätskekartong, till exempel mjölkförpackningar. 
Eftersom sådana förpackningar innehåller ett plastskikt måste materialen skiljas åt i 
återvinningsprocessen. Plasten går sedan till förbränning.  

Vision kretsloppssamhället  
Papper används framför allt där nyttan är störst, exempelvis till tryckeriprodukter (framför allt böcker och andra mer 
"långlivade" trycksaker.) Papper används också för komposterbara engångsförpackningar, där returförpackningar 
inte är möjliga eller realistiska.  

Meddelanden, nyheter och reklam förmedlas till stor del via elektriska verktyg. Elektronisk 
post har ersatt en stor del av traditionell brevförmedling.  

Endast ekologiskt hållbara skogsbruksmetoder används för att få fram pappersråvaran. 
Massa och pappersframställningen sker i fabriker med slutna avlopp. Förbrukat papper 
återvinns till nytt papper, eller - om kvalitén inte tillåter annat - till energiutvinning eller 
kompostering.  

Vad kan vi göra?  

Även om papper är ett förnyelsebart material är det viktigt att använda materialet så 
effektivt som möjligt. Varje kilo nytt papper som produceras förbrukar energi och leder till 
utsläpp av föroreningar. Återvinning förbrukar också energi och materia.  

Den nya informationstekniken kan minska pappersförbrukningen. Elektronisk överföring kan 
användas för att distribuera rapporter och meddelanden. Moderna skrivare och kopiatorer 
kan hantera dubbelsidiga ark. Trots möjligheterna att spara papper har den nya tekniken - 
genom sin mångsidighet - snarare bidragit till en ökning av pappersförbrukningen. Därför är 
det viktigt att använda tekniken på rätt sätt.  

Valet av papper är också viktigt. Genom att köpa det mest miljöanpassade papperet och 
ställa miljökrav på tryckerier minskar användningen av skadliga processkemikalier.  



Detta ska vi göra!  

För att minska pappersförbrukningen:  

• Minska onödig pappersförbrukning. Kommunal korrespondens, möteshandlingar, 
protokoll, kallelser, m m ska i så hög grad som möjligt distribueras elektroniskt. 
Offentliga handlingar ska finnas tillgängliga elektroniskt på bibliotek via internet. 
Båda sidor av pappersark utnyttjas så mycket som möjligt. Protokoll från möten 
skickas endast ut på begäran. Omgående. Stabskontoret/varje förvaltning.  

• Mjölk till storkök och större serveringar ska senast 31 dec 1998 inhandlas  i 
storförpackning (mjölkautomat), för att minska sopmängden. Varje 
förvaltning/bolag.  

För att öka återvinningen:  

• Allt återvinningsbart papper i kommunen ska återvinnas. Kommunen övervakar 
kontinuerligt att en rationell pappersåtervinning finns för alla hushåll. Behållare för 
pappersåtervinning ska finnas utplacerade på alla företag. Tillsyn av gatukontoret.  

• Wellpapp ska kontinuerligt hanteras och återvinnas separat från annat papper. 
Tillsyn av gatukontoret.  

För att minska skadlig kemikalieanvändning:  

• Papper som används i kommunens egen verksamhet ska antingen vara helt klorfritt 
(TCF) eller returbaserat. Vid kommunal upphandling av trycksaksproduktioner ska 
krav ställas på miljöanpassade processkemikalier och minsta möjliga utsläpp från 
verksamheten. Senast 31 dec 1999. Stabskontoret.  

 
 
 

    Plaster  

 

Plaster är samlingsnamn för en rad olika material med vissa gemensamma drag. De är 
uppbyggda av långa molekylkedjor (polymerer) och tillverkas nästan enbart från fossila 
råvaror.  

Plasternas historia är inte lång. De flesta uppfanns under 40- och 50-talet. Användningen i 
världen har ökat lavinartat under efterkrigstiden, från nära noll till 90 miljoner ton! Plast 
finns faktiskt med i de flesta varuköp vi gör, antingen i själva varan eller förpackningen runt 
den. Plast finns också i bilar och byggmaterial.  

Kan plaster fungera i kretslopp? En förutsättning för kretslopp är ju att råvaran kan förnyas. 
Så länge plaster tillverkas av olja eller naturgas förbrukas resurser. Därför kan inte dagens 



plaster betraktas som kretsloppsanpassade. Men det är fullt tänkbart att tillverka plast av 
olja från biologiska råvaror.  

Ett annat problem med många av dagens plaster är att de är svåra för naturen att bryta 
ned. Många plastprodukter håller sig intakta på soptippar och i naturen, årtionde efter 
årtionde. De bidrar därför en hel del till sopberget och kan av detta skäl inte heller kallas 
kretsloppsanpassade.  

Ett tredje problem är att dagens plaster innehåller miljöfarliga tillsatser. En vanlig 
plastmatta kan innehålla uppemot 30 olika tillsatskemikalier - ämnen som använts för att ge 
mattan rätt färg, mjukhet, styrka, tålighet, med mera.  

Att giftiga ämnen förekommer i plasterna gör både tillverkningen och sophanteringen 
riskabel. Läckor från fabriker, tippar eller röken från plastbränder för med sig de giftiga 
ämnena ut i omgivningen. Områden runt plastfabriker och soptippar innehåller ofta höga 
halter av giftiga plasttillsatser.  

Men visst kan plaster fungera i ett kretslopp. Plaster har många bra egenskaper som inte 
andra material har. De är ofta starka i förhållande till sin vikt och kan användas för att 
tillverka produkter som ger miljövinster på olika sätt. Plast kan göra fordon lättare och 
därmed bränslesnålare, plast kan ersätta metaller och göra datorer och andra apparater 
resurssnålare. En lätt men slitstark returförpackning av plast kan minska utsläppen från 
varutransporter.  

För att passa in plasten i kretsloppet måste många giftiga plastmaterial försvinna. Andra 
plaster behöver förändras och tillverkas av ofarligare ingredienser. På sikt måste plasterna 
också tillverkas av förnyelsebara råvaror.  

...i vår kommun  

Inom kommunen finns ingen produktion av plastråvara, däremot flera företag som 
bearbetar plast och tillverkar olika produkter.  

I snitt förbrukar varje svensk omkring 100 kilo plast varje år. I vår kommun motsvarar det 
en årlig användning av 1600 ton plast; varav 400 ton är förpackningar, 400 ton byggvaror, 
270 ton finns i elapparater och 240 ton i bilar.  

I byggsammanhang används plasten framför allt i rörledningar. Andra produkter är tak, 
väggisolering och plastmattor. Vid renovering i en kommun av Hultsfreds storlek rivs 
omkring 40 ton byggplast ut årligen. Plastavfallet hamnar på Kejsarkullen. En stor del av 
byggplasten utgörs av polyvinylklorid, PVC. Exempel på PVC-varor är vinylmattor och 
avloppsrör, men även t ex stövlar och regnkläder tillverkas av PVC.  

Jordbruket använder stora mängder förpackningsplast. I vår kommun förbrukades ungefär 
30 ton ensilageplast och 10 ton gödselsäckar under förra året.  

Någon omfattande plaståtervinning existerar inte. PET-flaskor (0,3 % av all plast!) 
återvinns, sedan några år tillbaka. Flaskorna skickas i huvudsak till Holland där de mals 
sönder till fibrer för att sedan t ex bli täckjacksfoder.  

Återanvändbara PET-flaskor skickas tillbaka till bryggerierna där de diskas och fylls på igen.  

Ensilageplasten inom jordbruket är av återvinningsbar polyeten men så hårt nedsmutsad att 
den i allmänhet slängs eller eldas upp på gårdarna. Gödselsäckarna går också att återvinna, 
men någon större återvinning sker inte idag.  



Under hösten 1996 startade en insamling av hushållens hårdplast. Den insamlade plasten 
transporteras till Nässjö och Bredaryd för grov- respektive finsortering. Därefter sänds den 
vidare till företag som tillverkar bullerplank och liknande varor med låga kvalitetskrav.  

Vision kretsloppssamhället  
Plaster används där dess fördelar utnyttjas bäst, t ex för att göra förpackningar och fordon lättare. Produkterna är 
hållbara och används under lång tid för att därefter återvinnas till nya produkter.  

Plasterna tillverkas uteslutande av förnyelsebara material. Ett fåtal olika plasttyper, 
samtliga energi- och resurssnåla, används. Inga miljöfarliga tillsatsämnen används. Det 
begränsade antalet plasttyper och tillsatsämnen gör återvinningen enklare och mer 
miljövänlig.  

För att underlätta återvinningen är de olika materialen i produkter lätta att ta isär och går 
att återvinna separat.  

Vad kan vi göra?  

För att minska mängden miljöfarliga plaster och öka förutsättningarna för återvinning, bör 
vi se till att de plaster vi köper fyller vissa miljökrav. Ett sådant krav är att plastmaterialet 
inte innehåller halogener, dvs något av ämnena klor, brom, jod eller fluor. Halogenerade 
föreningar skapar stora problem både vid tillverkning, återvinning och avfallshantering.  

Eftersom stora mängder plast används i byggnader, är valet av byggmaterial viktigt. PVC-
plast kan och bör ersättas med andra material. Vad gäller återvinning av plaster bör vi 
arbeta för att rationella system införs, och att den plast som återvinns används till vettiga 
produkter. Plastprodukter som inte med lätthet kan återvinnas bör inte inhandlas.  

Detta ska vi göra!  

För att minska mängden miljöfarlig plast:  

• Plaster t ex PVC, som innehåller tillsatser av tungmetaller och halogena ämnen skall 
undvikas så långt möjligt vid kommunal upphandling, nybyggnation och renovering. 
Omgående. Stabskontoret/stadsarkitektkontoret.  

• Privata byggherrar uppmanas kontinuerligt, med stöd av Lagen om Kemiska 
Produkter (LKP), att följa kommunens policy enligt ovanstående punkt 1. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret.  

För att öka återvinningen:  

• Återvinning av mjukplast från hushållen samt plast i byggavfall införs i linje med 
det utökade producentansvaret. Gatukontoret och stadsarkitektkontoret.  

•  Omgående uppmana producentledet att återta plasten inom jordbruket. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret.  

 
 
 

Återanvändning  



 

Idag är det möjligt att lämna plast, papper, metall och glas till återvinning. Det är framför 
allt förpackningar som återvinns till nya produkter.  

För de "stora" soporna finns sällan någon återvinning värd namnet. Kasserade möbler, 
verktyg, köksmaskiner och rivningsavfall hamnar nästan undantagslöst på soptippen. I 
volym räknat är förpackningarna faktiskt bara en mindre del av alla sopor som vi 
producerar.  

För att minska resursförbrukningen måste vi se till att samtliga produkter tas om hand på 
ett klokare sätt. Genom att köpa varor av hög kvalité är chansen stor att varan får en lång 
livslängd (och därmed ger lägre resursförbrukning). När varan har slitits ut bör den alltid gå 
till någon form av återvinning.  

I avsnitten om plaster och metaller beskrivs åtgärder för att återvinna vissa långlivade 
produkter. Detta avsnitt handlar om att finna miljövänliga lösningar för övriga "grovsopor".  

...i vår kommun  

I Hultsfreds kommun hämtas grovsopor vid alla hushåll en gång per år.  

Tidigare lades allt på Kejsarkullens soptipp, idag sker en viss sortering. Bland annat tas 
brännbart avfall och järnskrot om hand.  

Gamla kylar och frysar körs till Halmstad för att tömmas på skadligt freon. Rivningssopor 
från byggrenoveringar samlas i containrar som också töms på Kejsarkullen. Från 
kommunens industrier kommer också en hel del ospecifi-cerat avfall som tippas på 
Kejsarkullen.  

Sedan ett par år finns i kommunen ett speciellt återvinningprojekt, "Stegen". Stegen är ett 
kombinerat miljö- och rehabiliteringsprojekt.  

Stegen tar emot gamla möbler och andra varor för reparation och vidareförsäljning som 
"bättre begagnat". Stegen tar också emot förpackningar och andra material för återvinning  

Mängden material som lämnades in till Kejsarkullens avfallsstation 1995  
Träavfall till flis  569 ton 

Textilier  26 ton 

Elektronikskrot  15 ton 

Lysrör  1 500 st 

Övrigt skrot  322 ton 

Vision kretsloppssamhälle  
Begreppet "grovsopor" har försvunnit. "Slit och slängvaror" likaså. Möbler, maskiner och andra långlivade 
produkter har genomgående lång livslängd. Kläder, möbler och maskiner som gått sönder repareras i hög 
utsträckning - reparationsverkstäder finns på många håll i kommunen. Datorer och annan apparatur är enkla att 
uppdatera med senaste teknik, vilket minskar resursslöseriet. Maskinernas rörliga delar är lätt utbytbara vilket gör 
dem enkla att reparera.  

I kommunen finns en väl fungerande marknad för begagnade varor. Utslitna varor, som inte 



kan säljas vidare, tas om hand och delas upp i beståndsdelar (till exempel textil, plast, trä, 
metall). De sorterade delarna skickas till återvinning.  

Vad kan vi göra?  

Runt om i Sverige pågår olika projekt för att förbättra hanteringen av "stora" sopor. Ett 
intressant exempel är Emmaboda Miljöstation, där ca 40 personer är engagerade i att ta 
hand om olika "grovsopor". På miljöstationen tar man bl a hand om gamla köksmaskiner 
och elektriska maskiner. Apparaterna lagas i den mån det går, eller monteras isär. 
Användbara reservdelar tas tillvara och resten skickas till återvinning. Möbler och kläder 
lagas eller tas om hand på annat sätt. Dessutom ombesörjer miljöstationen en hel del 
återvinning av glas, plast, frigolit, skrot, batterier med mera. Ett liknande projekt har 
diskuterats i Hultsfreds kommun.  

För att ta hand om byggavfallet krävs flera åtgärder. Viktigast av allt är att källsorteringen 
sker redan på byggarbetsplatsen. För att på sikt få bort alla miljöfarliga byggmaterial bör 
också en satsning på ekologiskt byggande göras.  

Detta ska vi göra!  

För att minska resursförbrukningen:  

• Invånarna i Hultsfreds kommun ska erbjudas en andrahandsmarknad. 
Gatukontoret och projekt Stegen vidareutvecklar kontinuerligt projektet i syfte 
att minska resursslöseriet i kommunen. Till exempel kan begagnat byggmaterial och 
inredningssnickeri omhändertas och försäljas.  

• Omgående bevaka och arbeta för att producentansvaret i kommunen fungerar 
tillfredsställande. Gatukontoret.  

För att miljöanpassa byggandet:  

• Miljöanpassad rivning: Källsortering och sanering ska ske på platsen. Avfall får 
endast lämnas på godkända deponiplatser. Stadsarkitektkontoret kontrollerar 
efterlevnaden av rivningsplan inom detaljplanerat område. Senast 31 dec 1998.  

• Planering och projektering av lämpliga områden och objekt för ekologiskt byggande. 
För detta ansvarar Byggnadsnämnden/stadsarkitekten. Omgående.  

 
 
 

Skydd av värdefulla naturtyper  

 

Hultsfreds kommun är rikt begåvad med värdefull natur. Naturen själv, och sedan 
människan, har skapat ett varierat natur- och kulturlandskap. Var vi än befinner oss i 
kommunen kan vi läsa naturens egen historia, om vi bara utrustar oss med de rätta 
glasögonen.  

Tänk bara att södra Sveriges värdefullaste vattendrag rinner rakt igenom vår kommun och 
näst intill delar den mitt itu. Emån är alltså ett vattendrag av riksintresse. Det betyder att vi 
som bor här har ett särskilt ansvar för ån och på sätt och vis förvaltar den åt alla andra 
människor.  



Också Sällevadsån, Gårdvedaån och Virån klassas som riksintressanta. De här vattendragen 
är en fantastisk tillgång för oss. Där lever många skyddsvärda, och i dag starkt hotade, 
djurarter. Smålands landskapsdjur, uttern, är ett exempel, andra är kungsfiskare, stationär 
öring och flodpärlmussla. Dessutom finns mer än 400 sjöar i kommunen. En av dem, Illern, 
är av riksintresse för naturvården. Stora Hammarsjöns fiskevårdsområde med cirka 30 sjöar 
är av riksintresse för friluftslivet. I Hulingen finns ett stort fågelskyddsområde där mer än 
200 fågelarter har observerats.  

Människan har påverkat landskapet ända sedan stenåldern, dvs under närmare sjutusen år. 
Forna tiders kulturlandskap är ännu en tillgång för invånarna i vår kommun. I ogödslade 
ängar och hagar känner vi igen vår barndoms sommarlandskap. Där har vi en otroligt rik 
flora, som i andra delar av vårt land i det närmaste är helt utrotad. Skogen är starkt 
präglad av skogsproduktion. Det finns ett fåtal områden av urskogskaraktär. Lövträd var 
under 60- och 70-talen bannlysta i skogsbruket och många skogsägare tvingades att gallra 
bort eller bespruta lövträden. Trots allt har vi kvar en del växt- och djurarter som kräver 
mycket speciella miljöer för att överleva. Det är nu vårt ansvar att bevara miljöer som är 
livsrum för sällsynta och/eller utrotningshotade växt- och djurarter.  

Turismen är en viktig näring som utvecklas allt mera. Det är därför mycket viktigt att vi inte 
genom oaktsamhet förstör den natur som är grundförutsättningen för ett blomstrande 
turistliv.  

Under istiden bildades rullstensåsar och isälvsterrasser. Isen fungerade som en stor kvarn 
och vattnet i isälvarna som sorteringsverk. Det sorterade gruset i åsarna leder i dag 
grundvatten. Alla de kommunala vattentäkterna tar vatten ur isälvsmaterial.  

Våra grusförekomster återfinns ofta inom områden som är skyddsvärda ur antingen 
naturvårds- och naturhistorisk synpunkt, eller ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Naturvärdet 
brukar bedömas utifrån en tregradig skala: Klass I står för "synnerligen skyddsvärda 
områden". klass II för "mycket skyddsvärda områden" och klass III för "övriga områden". 
Märk väl att även områden som bedöms tillhöra klass III mycket väl kan anses 
skyddsvärda. Det är alltså inte självklart att tillåta exploatering av sådana områden.  

Naturgrus är en viktig samhällsresurs. Ständigt används grus vid vägbyggen, markplan-
ering och betongtillverkning. Vi måste komma ihåg att gruset är en ändlig resurs som vi 
måste hushålla med fram till nästa istid. I dag har Öland och södra Kalmar län stor brist på 
grus. Vi måste räkna med att vårt grus kommer att vara intressant att exportera till 
områden som är fattiga på grus.  

Detta ska vi göra!  

...värna om skyddsvärda naturtyper  

• Tillsätta en funktion som kommunekolog. Funktionen kan möjligen samordnas med 
annan funktion i en och samma tjänst. Kommunstyrelsen.  

• Sprida information kontinuerligt till kommuninvånare och turister om de 
naturvärden som finns i vår kommun. Miljö-och hälsoskyddskontoret, kultur- 
och fritidskontoret.  

• Skapa tätortsnära kulturlandskap. Välja ut lämpliga områden nära tätorterna där vi 
kan återskapa äldre tiders beteslandskap. Dessa områden kan sedan utnyttjas för 
tätortsnära rekreation, undervisningsändamål och som utflyktsmål för skolor och 
daghem samtidigt som vi gör en insats för att bevara växt- och djurarter som är 
hotade när kulturlandskapet omvandlas. Fr o m 1 jan 1998. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret, kultur- och fritidskontoret.  



• Kanalisera friluftslivet inom skyddsvärda områden till de delar som är minst känsliga 
för störning och slitage. Kontinuerligt. Miljö- och hälsoskyddskontoret, kultur- 
och fritidskontoret. Omgående.  

• Främja avsättning av skyddsvärd skog. Miljö- och hälsoskyddskontoret  
• Kontinuerligt skydda de vattendrag där utter observerats mot alla störande ingrepp 

Miljö- och hälsoskyddskontoret.  
• Kontinuerligt bedriva kalkning av sjöar och vattendrag i den omfattning som 

behövs för att motverka försurningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret.                
                                                                                                                              
                                 ... hushålla med naturresurser  

• Omgående undanta alla grusområden av riksintresse för naturvården från 
exploatering och kanalisera all grustäktsverksamhet till områden som bedöms som 
klass III-områden. Krossat berg, bygg- och rivningsavfall ersätter gruset där det är 
tekniskt möjligt. Täkttillsynsman och kommunstyrelsen. I den kommunala 
upphandlingen ställa krav på att naturgrus endast får användas där det av tekniska 
skäl inte är lämpligt att använda ersättningsmaterial. Vid vägbyggnation skall 
vägverkets byggnormer (BYA) följas.Fr o m 1 jan 1999. Fastighetskontoret, 
gatukontoret och kommunala bolag.  

• Senast 31 dec 1998 tillhandahålla återvinningsytor där schaktmassor, betongavfall 
och liknande kan läggas upp i väntan på återanvändning. Fastighetskontoret och 
gatukontoret.                                                                                                     
                                                                                                                           
                         ... kretsloppsanpassat skogsbruk  

• Omgående verkställa  kommunfullmäktiges tidigare beslut Kf § 16 Dnr 1995.012 
 265 om naturvårdsinriktad skogsskötsel.. Fastighetskontoret.  

• Verka för ökad andel lövträd efter röjning i unga bestånd för uppbyggande av 
lövrikare framtidsskogar. Fastighetskontoret/miljö- och hälsoskyddskontoret/ 
kommunekolog. Omgående.  

 

 

Utbildning  

 

Agenda 21 arbetet betonar betydelsen av ett brett deltagande av alla grupper i samhället. 
Miljöinformation/utbildning i alla dess former, bör därför vara ett centralt inslag i det 
fortsatta arbetet i Hultsfreds kommun. Kunskap är en förutsättning för att politiker, 
tjänstemän, företagare, kommunmedborgare - unga som gamla - ska kunna agera och 
delta i ett demokratiskt miljö- och utvecklingsarbete.  

Grundskolan har miljöundervisning integrerad i den ordinarie kursplanen. Inom 
gymnasieskolan finns miljöundervisning i ämnena biologi och miljökunskap samt i någon 
mån integrerad i ämnen som samhällskunskap samt naturkunskap.  

Övriga informations och utbildningsinsatser som hittills genomförts i Hultsfreds Kommun är 
studiecirklar för de kommunalt anställda.  

Samtliga studieförbund i kommunen kan erbjuda studiecirklar i miljöfrågor till 
kommunmedborgarna. Agenda 21 gruppen har under 1996 påbörjat riktade informationer 
till skola, handel, lantbruk samt till allmänheten.  

Detta ska vi göra!  



...för allmänheten  

• Hultsfreds kommun ska fortsätta den påbörjade miljöinformationssatsningen, syftet 
och tyngdpunkten kan variera i miljöinformationen, men avsikten ska vara att öka 
kunskapen om miljöproblemen och att påverka attityder hos allmänheten och 
företagen. Omgående. Varje förvaltning/bolag.  

• Arbetstagare måste utbildas, speciellt om miljöfrågor som har samband med den 
verksamhet som bedrivs. Kommunförvaltningen ska vara föregångare och alla 
kommunala anläggningar ska senast 31 december 1998 skötas enligt kunskaper i 
dessa frågor och med energibesparande och miljövänliga metoder.Varje 
förvaltning/bolag med stöd av miljö- och hälsoskyddskontoret, 
gatukontoret och fastighetskontoret.  

• Kommunmedborgarna ska informeras om de miljöåtgärder som pågår. Alla 
förändringar i den kommunala verksamheten som berör allmänheten ( exempelvis 
förändrade taxor och källsortering) ska föras ut på ett tydligt sätt. Alla ska ha 
möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag innan beslut fattas i dessa 
frågor. Informationen förmedlas både via lokalpress och direkt till allmänheten fr o 
m 1 jan 1998. Varje förvaltning/bolag och informationssekreteraren.  

• Kommunens näringslivschef och miljöförvaltning ska gemensamt driva på 
miljöarbetet i kontakterna med företagarföreningar och enskilda företag. Fr o m 1 
jan 1998.  

• Kunskaper om hur man komposterar och källsorterar sina sopor ska minst en gång 
per år förmedlas till allmänheten och kommunanställda. Gatukontoret, 
fastighetskontoret och kommunala bolag ska ansvara för detta. Informationen 
är ett led i att uppnå kommunens avfallsmål. Fr o m 1 jan 1998.  

• Utbildning och information ska ske i nära samarbete med studieförbunden.  

...i skolan  

• Från förskola till eftergymnasial utbildning ska Hultsfreds kommun erbjuda utbildning 
om kretslopp, ekologi, miljövänlig energi, ekologisk odling, konsumentkunskap, dvs 
en utbildning för en framtida hållbar utveckling. Samtliga skolor och daghem ska 
senast 1998 kompostera sitt organiska avfall. Utbildning i konsten att kompostera 
ska ske på alla nivåer. Barn- och utbildningskontoret. För inrättandet av 
komposter ansvarar fastighetskontoret.  

• Grundskolan och gymnasieskolan ska utarbeta en obligatorisk miljökursplan enligt 
ovan. Även praktiska elevprojekt bör ingå (Västerviks kommun kan vara förebild). 
En arbetsgrupp med representanter från grundskola, förskola och gymnasieskola 
tillsätts för att ge en sammanhängande miljöutbildning genom de olika 
utbildningsfaserna. Miljökursplanen tillämpas från höstterminen 1998 och 
utvärderas därefter årligen. Även en referensgrupp skapas, med representanter från 
daghem/grundskola/gymnasium. Gruppens uppgift blir att bistå lärarna med idéer 
och råd i miljöarbetet. Varje arbetsenhet ska även ha en miljöansvarig som även är 
informationsansvarig. Kontinuerlig fortbildning av lärarna ska ske. Barn- och 
utbildningskontoret.  

 

 

Planens genomförande och uppföljning  

 

Att kretsloppsplanen antas av fullmäktige innebär inte att åtgärderna automatiskt 
genomförs. Om besluten inte förankras blir dokumentet bara en sk hyllvärmare. Därför 



ägnas detta kapitel åt hur kommunen ska gå till väga för att uppfylla de beslutade 
miljömålen.  

Ansvarsfördelning  

Ansvarig för planens genomförande är kommunens politiska ledning, d v s 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan utse en person som kontrollerar att 
kretsloppsanpassningen av den kommunala sektorn genomförs i den takt som beslutats. 
Personen redovisar regelbundet till kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider.  

Miljöanpassade inköpsrutiner  

För att uppnå målen krävs att stor miljöhänsyn tas vid inköp av varor och tjänster. Vid valet 
av produkt ska kretsloppsvillkoren ges stor vikt: Är produkten tillverkad av förnyelsebart 
material, kan den lätt återvinnas? Är den fri från miljögifter? Har minsta möjliga mängd 
energi förbrukats vid tillverkningen?  

En länsgemensam policy för miljöanpassad kommunal upphandling har tagits fram av 
kommunförbundet i Kalmar län. Denna policy är antagen av Hultsfreds kommun våren 
1997. Policyn anger tre mål att arbeta mot:  

• Att förbättra hälsa och miljö genom miljöanpassad upphandling  
   

• Att ge en tydlig och kraftfull signal till marknaden att miljöanpassning är ett 
kundkrav  
   

• Att inspirera andra att handla miljövänligt genom att föregå med gott exempel  

Samtliga kommuner i länet har tillstyrkt förslaget. Kommunförbundets styrelse har ställt sig 
bakom förslaget till länsgemensam policy, och påpekar att policyn innebär en miniminivå 
utifrån vilken mer långtgående krav kan ställas i den enskilda kommunen.  

Styrelsen rekommenderar kommunerna ...  

...att anta den länsgemensamma policyn som sin egen  

...att även uppmana kommunala bolag och stiftelser att anta policyn  

...att uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp policyn och besluta om principiella 
förändringar av policyn  

På några punkter ger kommunförbundets policy endast mycket allmänna 
rekommendationer. I de fallen bör vi ange mer långtgående krav. Det gäller bland annat 
livsmedel. (se vidare under avsnitt "näringsämnen")  

Kommunala miljöräkenskaper  

Det är viktigt att utvärdera miljöarbetet för att se till att de uppsatta målen verkligen 
uppfylls ( se sid 69). En förebild är bevakningen av kommunens ekonomiska förehavanden, 
via periodiska resultat- och balansräkningar. En årlig miljöredovisning bör i fortsättningen 
ske parallellt med det ekonomiska årsbokslutet.  

Ett uppenbart problem idag är att utsläpp och förbrukning av olika material inte redovisas 
på samma rationella sätt som kronor och ören. Att sammanställa kommunala miljödata är 
ofta ett mycket tidsödande detektivarbete. Det måste vi ändra på! Rapporteringsrutiner vid 
inköp, leveranser, etc, bör kompletteras så att även resursförbrukning i framtiden snabbt 



kan sammanställas. Detta ställer nya krav på insamling av data. Lämpliga dataprogram och 
rutiner bör införas för att underlätta resursredovisning.  

Revidering av kretsloppsplanen  

Världen förändras ständigt, nya möjligheter och svårigheter dyker upp. Denna plan må vara 
hur genomarbetad som helst, efter en tid kommer vissa av kraven att behöva förändras. 
Därför måste planen, dess mål, åtgärder och tidsplaner uppdateras. En revidering bör ske 
år 2001 och därefter en gång per mandatperiod. Vid revideringen kommer kommunens 
årliga miljörapportering att fungera som ett värdefullt beslutsunderlag.  

Detta ska vi göra!  

• Ansvarig för planens genomförande är kommunens politiska ledning, d v s 
kommunstyrelsen.  
   

• Kommunstyrelsen bör fr o m 1 jan 1998 utse en person som fortlöpande följer 
upp genomförandet av kretsloppsplanen. Personen redovisar regelbundet till 
kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider.  
   

• För att påverka övrig verksamhet i kommunen i miljövänlig riktning, tar 
kommunledningen initiativ till en grupp med breda kontakter till näringsliv, lantbruk, 
skogsbruk och föreningsliv. Gruppens uppgift är att med kretsloppsplanen som bas 
få så många aktörer som möjligt att kretsloppsanpassa sin verksamhet Senast 1 jul 
1998. Kommunledningskontoret.  
   

• Kommunal upphandling ska ske i enlighet med den länsgemensamma policyn. 
Kriterierna är minimikrav. Kommunen kan besluta om hårdare krav för enskilda 
områden. Upphandlingsreglerna ska finnas lätt tillgängliga på varje förvaltning. 
Omgående. Stabskontoret.  
   

• Upphandlingsreglerna ska även gälla de kommunala bolagen. Omgående. 
Stabskontoret.  
   

• Lokalt och ekologiskt producerade livsmedel ska prioriteras vid kommunala inköp till 
storkök. Se avsnitt näringsämnen.  
   

• Rationella rapporteringsrutiner för förbrukning av papper, kemiska produkter, 
elenergi, bränslen, med mera, ska införas inom samtliga kommunala förvaltningar. 
Fr o m 1 jan 1998. Stabskontoret.  
   

• En årlig, offentlig miljörapport över den kommunala verksamheten ska 
sammanställas. Rapporten ska omfatta ett kalenderår och redovisas i samband med 
kommunala ekonomiska beslut. Redovisningen ska omfatta kommunens eget 
"miljöresultat" i form av resursförbrukning och utsläpp av miljöfarliga ämnen, samt 
förändringar i det allmänna miljötillståndet i kommunen. Ekonomikontoret.  
   

• En total energi- och miljöinventering av samtliga daghem och skolor genomförs. 
Inventeringen ska påbörjas under 1997 och vara slutförd senast 31 december 
1998. Varje daghem och skola upprättar därefter en tidsbestämd åtgärdsplan. 
Åtgärderna följs upp genom en årlig revidering. Barn- och utbildningskontoret.  

• Denna kretsloppsplan revideras 2001 och därefter en gång per mandatperiod. 
Kommunstyrelsen.  

 

 



Miljödata för Hultsfreds kommun  

 

Fossila ämnen  
TABELL 2: Kommunförvaltningens fordon:  
 Antal  Förbrukning 1995 (liter) 

förvaltning  fordon motorredskap bensin diesel 

kultur & fritid  4 9 5 994 750 

fastighet  9 6 8 434 1 259 

social  15 * + 1  24 763  
räddningstjänst 19 20 7 778 6 402 

gatu  20 30 19 511 8 542 

Dotterbolag      
H:s Bostäder  20 47 15 011 2 220 

Flygplatsen  2  800 600 

Summa  15*+ 75 112 82 291 19 773 

* leasingbilar  

Dessutom tillkommer körning av privatbilar i tjänsten, som under 1995 omfattade ca 70 
000 mil. Användningen av privatbil i tjänsten har minskat kraftigt under de senaste åren.  

TABELL 3: Utsläpp från olika uppvärmingssystem, villor  
Typ av uppvärmning  CO2(kg) VOC (kg) SO2 (kg) NOx (kg)  
från fjärrvärmeverk (90% flis/10% olja) 1 000 3 5 8 

modern oljepanna  9 000 0 6 5 

genomsnittlig oljepanna  9 000 0 7 8 

ny vedpanna med ackumulatortank  0 30 3 14 

gammal vedpanna utan ackumulatortank 0 700 5 9 

ny pelletspanna  0 5 4 6 

I tabellen har hänsyn tagits till energiåtgång vid bränsletillverkning, transport, etc. Källa 
NUTEK  

Tabell 4: Uppvärmningssystem för villor i Hultsfreds kommun samt uppskattning 
av utsläpp som respektive värmesystem ger upphov till.  
uppvärmningssystem  antal villor CO2 (ton)* SO2 (ton) NOx (ton) VOC (ton)n) 

olja  ** 1969 14000 11 13 15 

el  ***1100 0 0 0 0 

ved  1252 0 1 4 270 

flis eller pellets  49 0 <1 <1 <1 

Summa  4370 14000 13 18 286 



*Utsläppen har uppskattats utifrån NUTEK/SNVs beräkningsfaktorer enligt ovan.  

**Varav kombinerade med el: ca 400 st.  

**Endast ett distrikt redovisat  

Tabell 5: Uppvärmningssystem för vissa större  
kommunalt ägda lokaler samt industrier inom  
Hultsfreds kommun samt uppskattning av bränsleåtgång 

LOKAL  uppvärmning  m3 olja 

Stålhags- och Albäckskolan  fjärrvärme   
Lindblomskolan  fjärrvärme   
Råsebäcksskolan  olja  54 

Vena skola  olja  62 

Silverdalens skola  olja  39 

Centralskolan, Virserum  olja + el  43 

Strandskolan,  Virserum  olja/el   
Venhagsskolan, Målilla  flis   
Järnforsens skola  olja  21 

Emådalsskolan, Mörlunda  flis + el   
Hultsfreds sjukhem  flis   
Målilla sjukhem  flis   
Klockargården  flis   
Berg & Co AB  flis/spån   
Olab  flis/spån/bark   
CCM  olja   
Varta  flis   
Swedspan  olja   
MoDo  flis   
Delikatesskinkor  olja   
Samhall Kalmarsund AB  flis   
Fjärrvärmeverket/Vattenfall  flis   

Näringsämnen  

1003 (20 %) av kommunens villaägare har varmkompost.  

Målet enligt avfallsplanen är att 50 % ska kompostera före utgången av 1997.  

   



Elförbrukning  
Tabell 7: Total elförbrukning i landet 

Verksamhet  Mwh  

Industri  49 600 000 

Offentlig verksamhet  10 700 000 

Hushåll  42 100 000 

Det har inte varit möjligt att få fram uppgifter över totalförbrukning inom Hultsfreds 
kommun. Följande fakta gäller industri, offentlig förvaltning och vägbelysning inom 
kommunen (med reservation för felmarginaler).  

Tabell 8: Elförbrukningen i Hultsfreds största industrier 

FÖRETAG  Mwh 1993  Mwh 1994  Mwh 1995  
Modo paper  43 741 45 970 45 970 

Swedspan AB  30 182 29 058 32 340 

VAB Industribatterier  21 400 24 615 25 839 

Gjutal  2 562 3 761 4 396 

De fyra största industrierna i Hultsfred använder c:a 0,2 % av rikets totala elförbrukning 
inom industrin.  

Tabell 8: Elförbrukningen i Kommunförvaltningen samt dotterbolagen 

FÖRVALTNING  Mwh 1994 Mwh 1995  
Fastighetskontoret  4 995 4 351 

Kultur/Fritidskontoret           1 533                                        1 533 

Gatukontoret  6 388 6 856 

Barn/Utbildn.kontoret  1 507 1 806 

Dotterbolag  
Hultsfreds bostäder  6 151 6 461 

Hultsfreds flygplats  7                                               7 

Hultsfreds kommunala industri  86 370* 

Summa:  20 667 21 384 

* Höjning from 1995 pga förvärv av fastighet.  

Gatukontoret ansvarar för trafikvägbelysningen av det kommunala vägnätet i Hultsfreds 
kommun. Förbrukningen för 1995 var 3 656 Mwh.  

För belysningen av det statliga vägnätet ansvarar Vägverket. Förbrukningen 1995 var 66 
Mwh.  

 

 


