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Kap 1. Miljöplan för Torsby kommun - Inledning

Islossning är precis som miljöarbete, en process i flera steg.

Miljöarbete idag –
en förutsättning för kommande
generationer

Alla kan hjälpa till

S

annolikt är vår generation den sista
som kan göra något radikalt för att skapa
goda förutsättningar för kommande generationer. Eftersom dagens problem ofta har sitt ursprung i hur vi som enskilda individer agerar, kan
vi alla hjälpa till att vända utvecklingen åt rätt håll.

Ä

ven om vi i Torsby kommun redan
nu har miljöproblem som påverkar
människors hälsa och naturen omkring oss, är vi
än så länge lyckligt lottade. De riktigt allvarliga
problemen kommer att drabba kommande generationer – om vi inte gör något idag.

Uthållig utveckling kräver att
naturlagarna accepteras
Utvecklingen kan vändas!

M

iljöarbetet skapar en långsiktigt uthållig utveckling, dvs hjälper oss att
bruka naturresurserna utan att de förbrukas. Det
handlar i stor utsträckning om att ge våra barn,
barnbarn och barnbarnsbarn en god livsmiljö, där
naturen fungerar och naturresurserna finns kvar.
På så sätt kommer våra efterkommande att få
en handlingsfrihet.

Alla känner till problemen

S

å gott som alla människor vet att vi
har en rad miljöproblem. Varje dag
tvingas vi mer eller mindre göra saker som vi vet
påverkar vår miljö, dvs. luft, mark, vatten, växter eller djur, på ett skadligt sätt samtidigt som vi
förbrukar naturresurser, t.ex. grus och olja, som
det inte finns hur mycket som helst av. Det finns
idag en omfattande kunskap om miljöproblemens orsaker och effekter. Den kunskapen ger oss
en möjlighet att göra något åt problemen!

Utgångspunkten måste vara naturlagarna.
Vi måste lära oss att naturens system har sina
begränsningar. Detta kan vi aldrig sätta oss över
– även om vi gärna skulle vilja.
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Torsby kommun har kommit
en bit på väg

Vad vi gör i Torsby är en del av det
internationella miljöarbetet

Miljöarbete i Torsby kommun

E

tt enigt kommunfullmäktige antog i
december 1996 en handlingsplan för
miljön - Agenda 21 (förklaring se nedan). Där
dras det långsiktiga arbetet upp med de frågor
som kommunen prioriterat för att nå målet, ett
uthålligt samhälle. Som en följd av detta beslut
startade arbetet med en miljöplan. Annat arbete,
t ex med miljöbokslut, utbildning av de anställda
i miljöfrågor osv, pågår också som en följd av
Agenda 21. En ny avfallsplan har antagits, där
återvinning, arbete med farligt avfall och minskat
sopberg är några områden som prioriteras.

Figur 1. Miljöproblemen har förändrats - från lokala
och förhållandevis enkla till globala och svåra. (Från
Nils Tiberg, Kommunförbundets rapport, nr 6, 1991)

Tänk globalt – handla lokalt

Engagerade invånare

D

et lokala miljöarbetet i Torsby kommun är en del av ett omfattande arbete
på internationell, nationell och regional nivå. De
gemensamma målen är en långsiktigt uthållig utveckling. Det har under senare år blivit allt tydligare att det är just på den lokala nivån som en
stor del av arbetet måste göras om det ska bli
någon uthållig utveckling. Begreppet Tänk globalt – handla lokalt är aktuellare än någonsin.

I

nvånarna i Torsby kommun har genom
sitt stora naturintresse länge varit aktiva
inom miljöområdet. När striden mot giftbesprutning av skogen stod som hetast, fanns en av landets mest aktiva aktionsgrupper i Torsby. Jakt
och fiskeintresserade lägger ner ett stort arbete
för att bibehålla levande vatten och marker.
Kommunen har under en lång följd av år prioriterat kalkningsinsatser. Kommunen, länsstyrelsen, bygdeföreningar, studieförbund m.fl. organisationer arbetar för att bibehålla vårt fina natur- och kulturlandskap.

Vi går nu vidare!

D

etta dokument är avstampet för det
fortsatta miljöarbetet. Målet är en långsiktigt hållbar utveckling, vilket inte kan uppnås
på en dag. Genom ett brett engagemang från invånarna, näringslivet, jord- och skogsbruket och
den kommunala organisationen kan vi tillsammans
ta flera steg för att vända utvecklingen åt rätt håll.
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Principer om att förorenaren ska
betala och försiktighet

Internationellt

Riodeklarationen sägs bl.a. att den som
förorenar ska bära kostnaderna för föroreningarna (PPP = Polluter Pays Principle).
Man ska vidare utgå från försiktighetsprincipen, t.ex avstå från att genomföra en åtgärd när man inte är säker på om den är till
skada för miljön eller de livsuppehållande
processerna.

Agenda 21 – resultat av FN:s
miljökonferens

V

id FN-konferensen om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro i
juni 1992 antogs fem dokument: Agenda 21, Riodeklarationen, Skogsprinciperna, Konventionen
om klimatförändringar och Konventionen om
biologisk mångfald.

Försiktighetspricipen innebär också att
man inte alltid måste vänta på vetenskapligt
säkerställda bevis på ett miljöproblem innan
man vidtar motåtgärder, vilket bl a gäller
växthuseffekten.

Agenda 21 innehåller mål och riktlinjer för
världens länder för att vi ska komma till rätta med
de största miljöproblemen och skapa en grund
för uthållig utveckling.
Ordet agenda betyder dagordning eller
”handlingsprogram”, siffran 21 står för det
tjugoförsta århundradet (2000-talet).

Nationellt
Kretsloppspropositionen

Agenda 21 är inte juridiskt bindande, men
den är politiskt och moraliskt förpliktigande för
alla stater som har undertecknat den – däribland
Sverige. Den vänder sig inte enbart till politiker
utan till alla grupper och individer i samhället liksom till dem som verkar inom industri, handel
m.m.

I

Sverige har riksdagen antagit konventionerna om klimatförändringar och biologisk mångfald. Riksdagen har också antagit
Kretsloppspropositionen, SOU 1992/93:180,
ett resultat av Rio-konferensen men också en
fortsättning på den tidigare miljöpropositionen En
god livsmiljö.
Kretsloppspropositionen är i huvudsak inriktad på kretslopp av olika material och varor.
Bl.a. har renhållningslagen ändrats så att producenterna får ansvar för varans hela livscykel ”från

Lokalt engagemang viktigt

I

Agenda 21 betonas vikten av ett brett
lokalt engagemang för att vi ska kunna
vända utvecklingen mot ett mer uthålligt samhälle.
Det sägs bl a att senast 1996 bör de flesta lokala myndigheterna i varje land ha inlett ett
samrådsförfarande med befolkningen och
uppnått enighet om en lokal ”Agenda 21” för
området i fråga. Detta innebär en process, t.ex.
genom kunskapsuppbyggnad och diskussioner,
som är viktig och på sikt ska leda till konkreta
insatser.
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vaggan till graven”.

tagna emissionsdatabas, samt annat stöd därifrån, har varit till ovärderlig hjälp i arbetet med
att ta fram miljöplanen.

Miljöbalk

Lokalt

P

ågående arbete med miljöbalken visar hur samhället tar ett allt större ansvar
för ett långsiktigt hållbart samhälle. De senaste
förhandlingarna (januari 1998), tyder på att ett
femtiotal miljölagar kommer att samordnas och
ändras för att förstärka miljöintresset. Man inför
ett antal skydds- och aktsamhetsregler, bl a att
de försiktighetsmått som behövs ska vidtas, att
kretsloppslösningar ska eftersträvas att bästa
möjliga teknik ska användas att de minst riskabla
produkterna ska användas.

Miljöplanen för Torsby kommun

I

vår miljöplan ska vi omsätta en del av
de övergripande mål som antogs i
handlingsprogrammet för Agenda 21. I ett antal
beslut ger kommunen här sin syn på hur arbetet
med att nå ett långsiktigt hållbart samhälle ska te
sig i vår vardag.
I det arbete som pågår med gröna nyckeltal
och miljöbokslut - även detta ett uppdrag angivet i Agenda 21 - kommer man också att besluta om hur en uppföljning av besluten ska utformas. Programmet ska ge underlag för kom-

Detta visar att miljöarbetet inte är ett eget
sektorsintresse. Alla sektorer i samhället, från
statliga verk och bolag till kommuner och deras
bolag, det privata näringslivet och enskilda, måste
ta sitt miljöansvar.

Regionalt
Miljöstrategi för Värmlands län

P

å regional nivå har länsstyrelsen i
Värmlands län antagit ett omfattande
miljöprogram, En god livsmiljö i Värmland, den
s.k. STRAM-rapporten. I denna redovisas länets miljöstatus samt formuleras konkreta miljömål för länet. Miljöstrategin innehåller också förslag på åtgärder som krävs för att målen ska
kunna uppfyllas.
Miljöplanen för Torsby kommun bygger på
de centrala och regionala beslut som tagits, bl.a.
i STRAM-rapporten. Nyare underlag från riksdag, regering, Naturvårdsverket m .fl har också
använts. Länsstyrelsens under hösten 1997 fram-
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Kap 2. Kretsloppstänkande ger kunskapsbas.

I naturreservaten får döda träd stå kvar för att under en period vara livsmiljö för vissa arter.

Fotosyntesen - livets grund

munen, näringslivet, jord- och skogsbruket samt
enskilda människor att vidta konkreta åtgärder
för att komma till rätta med de mest akuta problemen.

F

otosyntesen är den process som äger
rum när de gröna växterna med hjälp av
solenergi, koldioxid och vatten bildar energirika
föreningar, glukos (stärkelse och sockerföreningar). Dessa är de grundläggande och helt nödvändiga byggstenarna för celluppbyggnad.

Naturliga kretslopp

N

aturen har fungerat i miljarder år tack
vare komplicerade samspel mellan
olika arter av bakterier, svampar, växter, djur och
den fysiska miljön, dvs mineraler, vatten och luft.

De gröna växterna är de enda levande organismer på vår jord som av enkla oorganiska
ämnen kan skapa energirika föreningar med hjälp
av solenergi. Vi människor lever direkt av den
solenergi som växterna bundit, genom att äta
vegetabilier eller indirekt genom att äta djur som
i sin tur livnärt sig på växter som är basen i näringskedjan på jorden.

En anledning till att naturliga system fungerar
bra, är att material cirkulerar i olika kretslopp
och återanvänds. Räven som äter en sork är en
del i ett kretslopp. Sorken har i sin tur ätit olika
växtdelar, som bildats genom fotosyntes av koldioxid och vatten med solljuset som energikälla.
Det mesta av den näring som räven får i sig
via sorken återförs snart till jorden i form av urin
och spillning, som bryts ned till koldioxid och
vatten. Dessa kan återigen användas av nya växter – kretsloppet är slutet.

9

kan vi påverka

Naturens och samhällets kretslopp
kan förenas

M

ånga villkor måste uppfyllas för att
kretsloppen ska fungera. Vissa av dem
kan vi inte påverka, t.ex. att solen lyser och ger
växterna energi. Andra kan vi påverka, och vi
bryter mot dem dagligen. Stiftelsen ”Det Naturliga Steget” har tagit fram fyra villkor som måste
uppfyllas. Bryter vi mot något av dem, störs
kretsloppen med miljöproblem som följd.

N

är vi människor idag insett att det är
naturlagarna som avgör hur länge vi,
dvs kommande generationer, ska finnas kvar på
jorden, kan vi anpassa vårt samhälle till naturens
kretslopp.

Kretsloppsvillkor

De fyra kretsloppsvillkoren
Hela systemet måste beaktas

F

ör att kunna hantera kretsloppstänkandet krävs att man ser till helheten,
dvs hela det komplicerade systemet. Det innebär att alla effekter av en åtgärd måste medräknas. Det gäller således både positiva och negativa effekter. Det gäller både effekter som inträffar i närmiljön och är lätta att observera, och effekter som uppstår med lång tidsfördröjning, långt
från källan eller som är svåra att se och mäta.
Allt måste tas med i kretsloppskalkylen.

1

Utnyttjandet av (ändliga) lagerresurser
får inte ske i snabbare takt än nybildningen. Vi måste vara mycket återhållsamma med att förbruka ändliga resurser.
När vi tar upp ämnen från jordskorpan ökar
halterna t ex av olika metaller i naturen.

2

Naturen klarar inte av att ta hand om
långlivade naturfrämmande ämnen.
Främmande ämnen leder ofta till förgiftning
av växter och djur, vilket förr eller senare
drabbar oss människor.

Fyra kretsloppsvillkor

3

Det måste finnas utrymme för biologisk
mångfald så att olika processer kan
fungera. Många av de naturliga processerna är ett samspel mellan många arter, vil-

ket bl.a. kräver att dessa har ett livsutrymme.

4

Omsättningen

av

resurser

måste

anpas-

Om man följer de här villkoren kan
man.......

sas till vad de naturliga kretsloppen
klarar av. Man kan inte överbelasta systemet med, i och för sig, naturliga ämnen
som kväve.

! minska förbrukningen av ändliga och icke
förnyelsebara naturresurser som olja, kol,
mineraler (metaller m.fl.) och grus (1:a villkoret)

(Efter Karl Henrik Robèrt, ”Det nödvändiga
steget”, Affärsförlaget Mediautveckling 1992.)

! ur kretsloppet ta bort svårnedbrytbara
naturfrämmande ämnen och tungmetaller
som förgiftar ekosystemen, t.ex. CFC
(freoner), DDT, PCB, kvicksilver och
klorerade föreningar (2:a villkoret)
10

! inte förstöra naturområden. Växter och
djur får möjlighet att existera och kan ge
en biologisk produktion från vilken vi kan
utnyttja avkastningen (3:e villkoret)

och sprids

A

lla växter behöver näringsämnen och
vid effektiv odling används gödsel med
näringsämnen, t.ex. fosfor och kväve. Dessa
ämnen följer sedan med livsmedlen från odlingsmarken. De ”förbrukas” och därför behövs ny
gödning i jordbruket, oftast i form av handelsgödsel. När näringsämnena passerat våra kroppar och via urin och avföring släpps ut i avlopp
till naturen orsakar de störningar. Mängden blir
för stor på den plats där utsläppet sker (oftast i
vatten) . Vårt system för odling av livsmedel
och hantering av avlopp förbrukar alltså
naturresurser och medför dessutom förorening
av miljön.

! minska utsläppen av vissa ämnen, t.ex.
koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider,
fosfor och kväve. Dessa finns naturligt i
kretsloppet, men blir miljöproblem i för
höga koncentrationer, eftersom naturen
inte hinner ta hand om dem (4:e villkoret)

Exempel på hur näringsämnen kan
ingå i ett kretslopp
i framtiden

Det linjära samhället kan bli ett
kretsloppssamhälle

F

igur 2a och 2b på de följande sidorna är
ett försök att beskriva dels dagens samhälle som förbrukar naturresurser, dels ett framtida samhälle som återvinner/återanvänder naturresurser.

Kretslopp kan lösa miljöproblem

G

enom att skapa ett kretsloppssamhälle, med utgångspunkt från de fyra
ovan nämnda villkoren, kan vi minska miljöproblemen på många sätt. I detta avsnitt försöker vi visa hur det fungerar idag och hur det kan
fungera i morgon. Vi har som exempel valt näringsämnen och deras flöden i ett samhälle.

"

Det nutida samhället - det linjära samhället – förbrukar resurser genom att trans-

All föda kommer från odlade växter

D

en mat vi lever av innehåller olika
ämnen som ursprungligen kommer nästan helt från växter, vilka på något sätt odlats.
Antingen använder vi dessa växter direkt som
livsmedel eller också används växterna som djurfoder för att producera kött eller mjölkprodukter.
På så sätt får vi indirekt i oss olika ämnen via
livsmedelsproduktionen.

Näringsämnen förbrukas
Kabbelekor brukar kanta näringsrika vattendrag.
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portera dem till fel plats, exempelvis
en soptipp, eller genom att sprida dem
så att de inte kan användas igen.
"

Handelsgödsel –
en ändlig naturresurs
Handelsgödsel (konstgödsel) kan förutom
kväve och fosfor innehålla många ämnen,
exempelvis kalium.

Det resurssnåla samhället kretsloppssamhället - byggs så att
samma naturresurser används flera
gånger för att producera de varor vi
behöver

Kväve kan utvinnas från kvävgas, som finns
i stor mängd i luften, genom energikrävande
processer.
Fosfor bryts i gruvor på några få platser i
världen. Dessa kommer att ta slut om cirka
200 år med dagens konsumtion. Då denna
naturresurs definitivt förbrukats måste någon annan fosforkälla finnas för att vi ska
kunna ha ett fungerande jordbruk.

Exempel i figur 2a och 2b

D

e exempel som visas i figur 2a
c
h
2b på de följande sidorna beskriver näringsämnena kväve och fosfor, men
liknande bilder skulle kunna gälla andra
ämnen, exempelvis metaller som järn och
aluminium.
o

Handelsgödsel kan innehålla farliga ämnen,
t.ex. tungmetallen kadmium, och successivt

öka halten av dessa i marken och i de odlade
växterna.
Typiska ängs- och hagmarksväxter har försvunnit på många håll under de senaste decennierna. Detta beror bl.a. på att vissa arter
inte tål handelsgödsel och därför dör ut.

Förklaring till figur 2a om det linjära samhället
1. Livsmedlen vi bär hem från affären kommer från jordbruk i Sverige eller andra länder.
Närsalterna kväve (N) och fosfor (P) fanns i jorden där maten eller djurfodret växte.

Bruket av handelsgödsel
strider mot tre kretsloppsvillkor därför att
"

det består av vissa ämnen som är en
lagerresurs (1:a villkoret)

"

det slår ut en del växter, dvs utarmar den
biologiska mångfalden (3:e villkoret)

"

dagens hantering leder till överbelastning,
t.ex. för mycket fosfor till vatten som därför övergöds (4:e villkoret)

2. Som gödning används antingen handelsgödsel (som ofta också innehåller kalium, K), eller
gödsel från djur.
3. En del av det som odlas i jordbruket används som djurfoder och de näringsämnen som
finns i gödseln återanvänds i regel i ny odling. Ett
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Figur 2a. Exempel på hur näringsämnen hanteras i dagens förbrukande och förorenande samhälle – det linjära samhället. Siffrorna i texten hänvisar till motsvarande i figuren.

ämnena att bli sopor och resten hamnar i avloppet. Redan i sopkärlet blandas olika sorters avfall så att de förorenar varandra och
inte kan återanvändas. Soporna körs till en
soptipp, där en än större blandning sker med
annat, och ibland direkt giftigt, avfall.

visst kretslopp finns därigenom inom jordbruket.
4. Från både djurstallar och odlingsmark
sker ett läckage (smala pilar). Det är omöjligt
att helt undvika läckage, men dessa måste
minimeras. Läckage är det vi vanligtvis kallar utsläpp. Detta läckage gör att näringsämnena sprids i onaturlig mängd och orsakar
övergödning, igenväxning m.m. Därigenom har
naturtillgångarna slösats bort samtidigt som de
orsakar skador i naturen. Dessa skador kan
också påverka möjligheten att tillgodogöra sig
andra naturresurser. Övergödning av havet kan
t ex medföra sämre tillgång på den fisk vi vill
fånga.
5.

6. I avloppsledningarna kommer olika sorters avloppsvatten att blandas. I renings-

verken separeras bl.a. näringsämnena från
vattnet. Reningen är inte fullständig och en
del kommer att läcka ut i naturen. När det
gäller fosfor är läckaget cirka 10 % i ett
normalt reningsverk. Kväveläckaget är åtminstone 50 %. I enskilda avlopps-

I hemmen kommer en del av närings-
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anläggningar är läckaget mycket större. De näringsämnen som separeras från vattnet körs som
slam till en avfallsanläggning, oftast en soptipp. Där blandas det med anat avfall, vilket gör att det

fall.

inte kan användas igen.
7. Eftersom det regnar på soptippen kommer också en del vatten att rinna genom
tippmassorna och sedan bli kraftigt föro-

Det nu existerande systemet transporterar näringsämnen från ”fosforgruvor” och åkermark i andra
länder till våra soptippar på sådant sätt att läckaget orsakar stor påverkan av naturen. Därigenom
slösas naturtillgångar bort samtidigt som andra
naturtillgångar förstörs genom bl.a. övergödning.

renat lakvatten. Detta måste behandlas i en reningsanläggning, men ett visst läckage kan aldrig undvikas. Därigenom (och på annat sätt)
kommer en del av näringsämnena att spridas i
naturen.

Figur 2b. Exempel på hur näringsämnen kan
hanteras i framtidens resurssnåla
samhälle – kretsloppssamhället.
Siffrorna i texten hänvisar till
motsvarande i figuren.

8. Vid all förbränning bildas kväveföreningar som fungerar som näringsämnen. Transporterna av livsmedel, slam och avfall orsakar alltså ett läckage av kväve i form av ned-

Det resurssnåla samhället måste dels göra läckaget så litet som möjligt, dels undvika att blanda
olika slag av avfall och avlopp, dels slutligen återföra så mycket som möjligt av de använda pro-
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ersättas genom att man tar hand om avfallet
från egna odlingar och återanvänder näringsämnena där.

dukterna till ny produktion.

Förklaring till figur 2b om kretsloppssamhället

3. Så som samhället ser ut i dag uppstår avfall som inte kan återanvändas. I framtiden
krävs därför soptippar eller andra avfallsanläggningar som tar hand om det avfall som
inte får blandas med de ämnen som ska återvinnas. Rimligtvis blir soptipparna avsevärt
mindre. Transporter och hantering kommer
också att göras på annat sätt.

1. Den åkermark som försörjer oss med livsmedel måste gödslas med de näringsämnen som
togs därifrån när de skördades. Som tidigare ska
gödseln från djurstallar användas. Dessutom
måste näringsämnena i det slam och det avfall vi
nu kör till soptippar föras tillbaka till åkermarken.
2. För att undvika blandning och förorening
av näringsämnena måste vi redan i hushållen sortera olika avfall från varandra. Om än i liten skala
kan man även i hemmet ta hand om näringsämnen genom t.ex. kompostering. I dag används
handelsgödsel i trädgårdar och detta skulle kunna

4. I reningsverken och avloppssystemen
kommer troligen en annan teknik än nu att tillämpas. Separering av olika avloppsvatten kan
bli nödvändig för att undvika att farliga ämnen hamnar i det avloppsslam som ska föras
åter till jordbruket. Andra reningsmetoder kan
behövas för att göra näringsämnena i slammet
lämpligare att använda i jordbruk.
5. I vissa fall kan slammet komma att användas för produktion av s.k. biogas. Då låter man slam, avfall, gödsel och växter jäsa
så att en brännbar gas bildas. Denna kan användas för uppvärmning eller för att producera elektricitet. Slammet från reningsverk
eller rötresten från ”biogasanläggningen” kan
också användas för gödning vid odling av energiskog eller växter, som kan användas i
biogasanläggningen.
Avlopp och avfall skulle kunna användas för att producera energi (E) samtidigt som
näringsämnena inte behöver slösas bort. Förbränning i stora anläggningar kan ofta ske så
att luftföroreningarna blir mindre än i små anläggningar. Om samtidigt andra metoder används för att utvinna energi, och om transporter med bil kunde reduceras, skulle kvävenedfall kunna minskas.
6. Fortfarande kan ett visst läckage inte undvikas. I vissa områden skulle avloppsvatten kunna
användas för bevattning (H2O), vilket skulle
minska läckaget. I andra områden kan man behöva anlägga våtmarker o dyl.
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Kap 3 Lagstiftning - nödvändig men inte tillräcklig

Det är viktigt med en stabil grund att stå på.

Land skall med lag byggas

Miljöbalken förändrar
lagstiftningen

R

edan de första lagarna (landskapslagarna) i Sverige framhöll lagarnas
betydelse för landet. Lagstiftningen utgör en bas
även för miljöarbetet. Den ställer dels absoluta
krav, som måste uppfyllas, dels anger den
”aktsamheter”, som alla så långt möjligt ska iakttaga.

M

iljölagstiftningen håller på att omformas och kommer att få en ny inriktning. I det lagförslag, miljöbalken, som nu
presenterats framförs bl.a. ”generella föreskrifter” och ”miljökvalitetsnormer” som medel för
att styra verksamheter i stället för prövning genom främst miljöskyddslagen. De grundläggande
principerna i exempelvis naturresurslagen kommer sannolikt att finnas kvar även i framtiden. I
sin planering ska kommunen se till att mark- och
vattenområden används för lämpligaste ändamål.

Inte tillräcklig

L

agstiftningen och dess tillämpning är
dock inte tillräcklig för att bygga ett
”långsiktigt hållbart samhälle”. För att man ska
kunna göra det krävs andra insatser, t.ex. information, planering och mer ambitiösa miljömål.
Även ekonomiska styrmedel kan många gånger
ge goda effekter.

Miljöfarlig verksamhet ska även i framtiden
bedrivas på lämplig plats och med bästa teknik.
Den s.k. substitutionsprincipen, dvs. att farliga
produkter ska bytas ut mot mindre farliga, kommer sannolikt att finnas kvar.
Producentansvaret är redan inskrivet i
renhållningslagen och avfallshanteringen ska alltmer förändras med hjälp av kretslopps- tänkande.
Kommunen har också fått bättre möjligheter att
ställa krav på det vatten som går ut i spillvattennätet.
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Lagens miniminivå
är lägre än
kommunens ambitionsnivå

Tillsyn och information

I

de fall kommunen är tillsynsmyndighet (miljö- och hälsoskyddsnämnden,
byggnadsnämnden) kan den ställa krav på åtgärder hos exempelvis företag. Kraven kan inte
ställas högre än vad lagstiftningen ger uttryck för
genom föreskrifter och allmänna råd. Tillsyn kan
således inte utnyttjas för annat ändamål än att
införa den teknik lagstiftningen indirekt kräver.

K

ommunens målsättning när det gäller
att följa lagarna kan förefalla självklar –
”kommunen ska alltid agera enligt gällande
lag”. Det är emellertid inte självklart vad detta
innebär. Miniminivån skulle innebära att man agerar så att man inte kan fällas för brott mot lagen.
Om kommunen skulle ha som mål att inte bli fälld
för brott mot ”substitutionsprincipen”, skulle det
sannolikt inte behöva läggas ner särskilt mycket
arbete på att byta ut miljöfarliga produkter. Kommunens ambitionsnivå bör rimligtvis ligga avsevärt mycket högre än vad som kan antas vara
straffbelagt. I flera lagar är aktsamhetsreglerna
inte straffsanktionerade och någon ”miniminivå”
för hur lagarna ska uppfyllas finns därmed inte.

Önskar man gå längre än så, måste detta
bygga på frivilliga åtaganden från verksamhetsutövaren. Myndigheter kan genom information och rådgivning påverka utvecklingen, och
möjlighet finns därför att få åtgärder vidtagna
även om de inte ska ses som resultat av myndighetsutövning. De nämnder som är ”myndigheter” kan också inrikta sig mer på tillsyn inom vissa
verksamhetsgrenar och får därigenom snabbare
ny och bättre teknik praktiskt tillämpad. Kommunen kan också bestämma om miljözoner, göra
bullerkarteringar och program för bullerminskning, införa miljöledningssystem inom egna
verksamheter mm.

När kommunen uppträder som myndighet är
det däremot helt klart att det enbart är lagens
ambitionsnivå som gäller.

Vad kan man göra?

K

ommunen kan med stöd av
hälsoskyddslagen och förordningen om
svavelhaltigt bränsle själv fastställa föreskrifter av
vissa slag. Föreskrifter med stöd av hälsoskyddslagen får dock relativt begränsad miljöeffekt.
Föreskrifter om svavelhalt skulle medföra begränsning av utsläppen från de största industrierna, som ännu inte infört lågsvavelhaltig olja.
Med hjälp av VA-reglementet kan kommunen
ställa krav på utsläpp till det allmänna avloppsnätet så att mängden av vissa föroreningar begränsas. Huvudsyftet är att förbättra
avloppsslammets kvalitet så att det kan användas som gödningsmedel i jordbruket och på så
sätt ingå i ett kretslopp. I t.ex. Marks kommun
har man redan utnyttjat denna möjlighet och kommer att utveckla arbetet.
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Mål för Torsby kommun

F

örutom lagstadgade mål anger
handlingsplanen för Agenda 21,
miljöplanen m.fl. handlingar de mål kommunen har. Grundläggande principer är följande:

" Försiktighetsprincipen innebär att

" Substitutionsprincipen är en övergri-

vid bedömning av varor, tjänster eller
nya processer, skall man alltid välja den
process som man vet är minst miljöskadlig. Principen innebär också, att
brist på vetenskaplig säkerhet inte får
vara skäl att uppskjuta åtgärder mot
redan påbörjade miljöskadliga verksamheter. Det är bättre att säga nej än
att låta en tveksam verksamhet fortsätta, eller använda ett ämne med
okända konsekvenser.

pande princip som inarbetats i de flesta
dokument om hållbar utveckling. Den
kallas ibland också utbytesprincipen eller ersättningsprincipen. Innebörden är
att vid byte av tillverkningsmetod, processer eller varor/tjänster, ska den miljövänligaste produkten etc alltid väljas.
Kommunens policy: Vid upphandling
av varor och tjänster skall alltid förfrågningsunderlag utformas så, att man lätt kan bilda
sig en uppfattning om de olika anbudens miljöpåverkan. Avsteg från substitutionsprincipen
skall motiveras.

Kommunens policy: Kommunen
skall tillämpa försiktighetsprincipen i sin
verksamhet och vid sina inköp av varor och
tjänster. Eventuella avsteg skall motiveras.
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Kap 4. Problembeskrivning med miljömål

Den speciella blå färgen som utmärker bergen i Fryksdalen, sägs av vissa bero
på ozonlagrets beskaffenhet här.

D

etta kapitel ger en kort beskrivning
av några större miljöproblem, hur det
står till i Torsby kommun, vad som har gjorts,
nationella, regionala och kommunala miljömål
samt kommunens beslut om åtgärder med angivelse av verkställighetsansvar och tidsplan.

Denna uppdelning innebär att det finns
överlappningar, t.ex. vad gäller själva problemen
eller olika ämnen som behandlas. Som exempel
kan nämnas kväveföreningar som dels orsakar
försurning, dels övergödning.
Vi har medvetet begränsat detta avsnitt till
några av de viktigaste miljöproblemen. Renodlade hälsoeffekter av radon och andra problem
i gränszonen mellan hälsoeffekter och mer övergripande miljöeffekter har inte tagits upp. Sådana
aspekter kommer dock i fortsättningen att beaktas i det löpande arbetet.

Följande miljöproblem
behandlas:
4.1 Uttunning av ozonskiktet – ett globalt
miljöproblem

De centrala och regionala målen har hämtats
från Länsstyrelsens Miljöstrategi inför 2000talet, den s.k. STRAM-rapporten.

4.2 Växthuseffekten – ett globalt miljöproblem
4.3 Försurning av mark och vatten
4.4 Luftföroreningar – lokala effekter
4.5 Naturvård - kulturlandskap

Länsstyrelsens broschyr Värmlands Miljö
ger en lättfattlig beskrivning av många miljöproblem och redovisar nationella och regionala miljömål samt åtgärdsförslag. Den där
bifogade foldern Gå Vidare ger tips och förslag hur vi kan arbeta för ett hållbart samhälle. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen, Miljö- och planenheten, 054-19 70 00.

4.6 Varor, produkter och avfall
4.7 Farliga ämnen
4.8 Biologisk mångfald
4.9 Utnyttjande av naturresurser
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Kap. 4.1 Uttunning av ozonskiktet – ett globalt miljöproblem

Skogen är den dominerande landskapstypen i Torsby kommun.

Problembeskrivning

Andra ämnen som har starkt nedbrytande
effekt på jordens skyddande ozonskikt i atmosfären är främst kvävemonoxid, flera klorerade
lösningsmedel som koltetraklorid, 1,1,1trikloretan, metylenklorid, metylbromid m.fl.

Globalt miljöproblem

U

ttunningen av ozonlagret och
växthuseffekten är två globala miljöproblem som kan ge mycket allvarliga följder på
längre sikt. Forskarna är idag inte helt eniga om
de framtida riskerna, men många länder har aktivt börjat förebygga problemen.

För att få ett mått på vilken effekt ozonförstörarna har på ozonskiktet, finns begreppet
ODP, som sätter CFC 11 till faktorn 1,0. Därefter kan de andra ämnena jämföras, se nedan.
Flera av ozonförstörarna är också växthusgaser.

I stratosfären, den del av atmosfären som ligger 10–15 km ovanför jordytan, finns ett ozonskikt som skyddar jorden mot vissa typer av ultraviolett (UV) strålning. Ozonskiktet är mycket
tunt, men är en förutsättning för liv på jorden.
När CFC (s.k. freoner), haloner, lustgas och vissa
andra klorerade kolväten når ozonlagret förstörs
detta successivt (figur 3). Eftersom uttunningen
av ozonskiktet sker högt upp i atmosfären, spelar det ingen roll var på jorden de skadliga utsläppen sker – det rör sig alltså om ett globalt
miljöproblem.

Ozonskiktets tjocklek har på våra breddgrader minskat med omkring 5% under det senaste
decenniet. Ökad UV-strålning ökar risken för
att människor drabbas av hudcancer och ögonskador, t.ex. grå starr. En ökad UV-strålning
innebär bl.a. att många landväxter växer sämre,
vilket i sin tur förvärrar växthuseffekten.

Det är det andra kretsloppsvillkoret som kränks
när ozonskiktet skadas. Naturen kan inte ta
hand om naturfrämmande ämnen.

Den nedbrytning som pågår i dag orsakas
av klorutsläpp som gjordes för 10–12 år sedan.
Vi kan inte ännu se effekterna av dagens utsläpp.
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Försiktighetsprincipen
ska tillämpas

P

roblemet med att ozonskiktet förstörs
är ett exempel där försiktighetsprincipen ska tillämpas. Uppenbara risker har
dokumenterats och vi måste därför vidta åtgärder. Om man skulle vänta på att forskarna skulle
vara helt eniga, och det då skulle visa sig att de
negativa effekterna skulle uppstå, är det för sent
att göra något åt problemen!
Figur 3. Vissa ämnen, bl.a. CFC (”freoner”), förstör
det skyddande ozonskiktet i atmosfären och då når
farlig utraviolett strålning jorden.

Fakta om ozon
Ozon är en gas bestående av tre syreatomer
(O3) som behövs i atmosfären. Däremot orsakar ozon nära marken miljöproblem, med bl.a.
allvarliga skador på växter – se kapitel 4.4.

CFC används dessutom inom industrin. Andra
ämnen som påverkar ozonskiktet är vissa
klorerade kolväten och dikväveoxid (lustgas).
Haloner används i brandsläckare.

Freon är egentligen ett handelsnamn på föreningar som innehåller olika kombinationer av kol
och halogerna klor, fluor eller brom.

Lustgas (N2O) bildas vid förbränning av biomassa
och olja, i bilkatalysatorer, vid nedbrytning av
gödsel, men kan också bildas naturligt.

CFC betyder klorfluorkarboner och består av klor,
fluor- och kolatomer. Om en del av halogenerna
ersätts av väteatomer kallas det HCFC och är
mindre farligt – men skadar ändå ozonskiktet.
CFC används som köldmedium och finns som
isolering i olika kylanordningar.

Typ
CFC 11
CFC 12
CFC 113
CFC 114
CFC 115
HCFC 22
HCFC 123
HCFC 142 b
Halon 1301
Halon 1211
Koltetraklorid
1,1,1-trikloretan

Vid avdunstning till luften har klor stor nedbrytande effekt på atmosfäriskt ozon eftersom kloratomerna förstör många ozonmolekyler (O3) innan
de själva bryts ned.

Globala utsl pp,
miljoner kg/ r

ODP

Livsl ngd i
atmosf ren, r

342
444
163
Oklart
Oklart
207
Oklart
Oklart
2
1,4
102
545

1
1,1
0,81
1,1
0,6
0,05
0,02
0,05
8,0-11,0
2,0-5,0
1
0,11

60
120
90
200
400
15
2
19
149
166
154
134

Källa: Miljölexikon, Lars Åkerman. Rabén Prisma.

21

Mål för Sverige

Vad har gjorts?

Avvecklingsplan

"

Ozonskiktet ska inte uttunnas så att farlig
UV-strålning skadar naturen och människors hälsa.

"

Användningen av koltetraklorid ska ha upphört 1998.

"

1,1,1-trikloretan får inte importeras eller
användas yrkesmässigt efter 1994.

"

Användningen av halon som
brandsläckningsmedel i alla befintliga anläggningar ska ha upphört före utgången av
1997.

"

Fr.o.m. 1995 är kommunerna ansvariga för
att kasserade kyl- och frysanläggningar
omhändertas.

Riksdagen har antaget en avvecklingsplan
för de farligaste CFC-föreningarna:
" Fr.o.m. 1995-01-01 får CFC inte importeras.
" Fr.o.m. 1998-01-01 förbjuds påfyllning
av CFC.
" Fr.o.m. 2001 förbjuds användning av befintliga CFC-anläggningar.
" Från 1998 får HCFC inte installeras.
" Från 2000 får HCFC inte importeras.
" Från 2002 får HCFC inte fyllas på.
En relativt vanlig åtgärd är byte från farliga,
”hårda” freoner (CFC) till mindre farliga, ”mjuka”
freoner (HCFC). Detta löser emellertid inte problemen – på sikt måste all CFC bort.

Mål för Värmlands län
"

Avvecklingen av de gaser som skadar
ozonskiktet ska följa den avvecklingsplan
som fastställts av riksdag och regering.

Mål för Torsby kommun
Torsby kommun ansluter sig till de regionala målen samt har som mål:
"

att inventera och i största möjliga utsträckning minimera all egen användning av ozonnedbrytande ämnen inom
kommunens verksamhetsområde

"

att kartlägga industriella processer i
kommunen där ozonnedbrytande ämnen förekommer och informera om och
verka för att miljömässigt bättre alternativ används.

"
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att informera om faran med och alternativen till ozonnedbrytande ämnen till
samtliga försäljningsställen för ozonnedbrytande ämnen i kommunen.

Kap. 4.2 Växthuseffekten - ett globalt miljöproblem

”Av tradition används biobränsle i stor utsträckning på landsbygden.”

Problembeskrivning

avrinning. De främsta växthusgaserna är koldioxid, CFC, metan (sumpgas) och dikväveoxider (lustgas).

Globalt problem

V

äxthuseffekten är, precis som
uttunningen av ozonskiktet, ett globalt
problem. Redan idag har sannolikt jorden påverkats, men mera betydande effekter kan väntas en bit in på 2000-talet. Kanske är växthuseffekten det allvarligaste miljöproblemet på sikt
och därför måste försiktighetsprincipen tillämpas.
Gaser höjer temperaturen

J

ordens atmosfär fungerar ungefär som
glaset i ett växthus genom att den hindrar
värmeutstrålning från jorden (figur 4). Denna
naturliga växthuseffekt förstärks av människans
aktiviteter, som ökar halten av klimatpåverkande
gaser i atmosfären och därmed bidrar till en ökad
uppvärmning. Detta innebär radikalt förändrade
förutsättningar för t.ex. växter, djur och troligen
olika processer i naturen. En temperaturhöjning
med endast några grader skulle leda till avsmältning av is vid polerna, en höjning av havsnivån
samt ökad nederbörd och därmed större vatten-

Figur 4. Om koldioxidhalten i atmosfären stiger, t.ex.
på grund av koldioxidutsläpp, förhindras värmeutstrålningen från jorden och temperaturen ökar – det
blir en växthuseffekt
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Koldioxid – en av de viktigaste
växthusgaserna

I olja och naturgas finns kol som ligger
lagrat i jordskorpan och därför inte ingår i det
naturliga kretsloppet. Vid förbränning av dessa
fossila bränslen ökas alltså den totala mängden koldioxid, vilket leder till högre
koldioxidhalt i atmosfären. Därmed försämras värmeutstrålningen från jorden och klimatet blir varmare – det blir en s.k. växthuseffekt.

K

oldioxid är en mycket vanlig kemisk förening, som bildas i många naturliga processer och ingår i olika kretslopp. Växterna är helt beroende av koldioxid som kolkälla
för att tillsammans med vatten och solljus bilda
biomassa (levande material). När växterna dör
och bryts ner frigörs kolföreningar, vilka kan användas på nytt. Växande gröda och skog tar alltså
upp koldioxid och lagrar denna tills de bryts ner
eller eldas upp.

Uthålligt samhälle:
Det fjärde kretsloppsvillkoret kränks när koldioxid från lagerresurser ökar. Koldioxid ingår i
naturens kretslopp men blir ett miljöproblem
när halterna är så höga att naturen inte hinner
ta hand om dem.

Hur ser det ut i Torsby?

Hur står det till i Värmland?

K

T

oldioxidutsläpp i luften från olika
källor i länet framgår av följande sammanställning för 1996:

Utsl ppsk lla
ton/ r

Punktk llor
V gtrafik
Uppv rmning
Arbetsmaskiner
T gtrafik
Sj trafik
Flygtrafik
Totalt

orsby kommun har sedan länge satsat
på biobränsle. Landstingets värmecentral eldas också huvudsakligen med biobränsle.
Av tradition används biobränsle i stor utsträckning på landsbygden. Sammantaget ger detta följande utsläppsstatistik för 1996 i Torsby kommun:

V rmland

Torsby

Koldioxid
Fossilt

Koldioxid
Biobaserat

Koldioxid
Fossilt

Koldioxid
Biobaserat

680 000
560 000
250 000
150 000
1 500
16 000
2 400

4 600 000

18 056
35 582
15 138
15 953
53
398
181

61 038

1 659 900

4 750 000

150 000

85 361

13 212

74 250

Anm: De stora biobaserade utsläppen för punktkällor kommer i största utsträckning från massafabriker som eldas med bark. Källa: Länsstyrelsens emissionsdatabas.
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Kommunens bokbuss drivs sedan ett drygt
halvår på rapsmetylester (RME), vilket inte tillför atmosfären ytterligare koldioxid. Den senaste
upphandlingen av leasingfordon har som villkor
möjlighet till inblandning av biobränsle. Dessutom
undersöks f.n. möjligheterna att erhålla tappställen inom kommunen.

Mål för Värmlands län

Långsiktigt utsläppsmål
"

Kortsiktigt utsläppsmål

Mål för Sverige
"

Koncentration av växthusgaser stabiliseras till en nivå som förhindrar farlig störning i klimatsystemet.

"

En nationell strategi bör vara att
koldioxidutsläppen från fossila bränslen stabiliseras i enlighet med klimatkonventionen
till 1990 års nivå år 2000.

Koldioxidutsläppen i länet ska halveras till
år 2040, räknat från 1990.

"

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och drivmedel i Värmland skall år 2000
inte överstiga 1990 års nivå,
1.800 kiloton, för att därefter minska.

"

Metanutsläppen från avfallsupplag bör
minska med 30 procent till år 2000.

Mål för Torsby kommun
Torsby kommun ansluter sig till målen för Sverige och de regionala målen samt
beslutar om:
"

Planering av transportsystemet skall ske
enligt länsstyrelsens förslag till strategiska överväganden.

"

Tillgänglighet, samordning för att minska
tomtransporterna i olika samverkansprojekt

"

Arbetet med alternativ och miljövänligare energiproduktion fortsätter i form
av ett antal projekt

"

Virkesterminal i Torsby

"

Användning av fordon med mindre
bränsleåtgång

"

Optimering av kollektivtrafiktransporterna

"

Användning av mindre miljöbelastande
drivmedel

"

Miljövinstberäkning
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Kap 4.3 Försurning av mark och vatten

Kalkning med helikopter över våtmarker i norra Värmland bemöter
försurningens konsekvenser.

de viktigaste orsakerna till försurning av mark
och vatten. Svavelutsläppen beräknas svara för
cirka 70% och kväve för cirka 20% av
försurningen av sjöar och vattendrag. Resterande
orsakas av bl.a. skogsbrukets markförsurning i
och med att man bortför neutraliserande ämnen
med virket. Utsläpp av svavel sker främst vid
eldning med fossila bränslen (t.ex. olja), medan
kväveoxider bildas vid all förbränning, inte minst
i våra fordon.

Problembeskrivning

F

örsurning beror på ökning av mängden svavelsyra, salpetersyra och saltsyra
i naturen. Ökningen beror på utsläpp av
svaveldioxider, kväveoxider, saltsyra och ammoniak från förbränning, bilavgaser, jordbruk och
industriutsläpp. En tumregel är att försurningseffekter uppstår vid ett pH-värde kring 5,0 i
skogsmark.

Kväveföreningar släpps också i stor utsträckning ut från jordbruket, framför allt som ammoniak från gödsel. Kväve har också en gödande
effekt, främst på landväxter, eftersom kväve är
ett bristämne för dem. En måttlig ökning av kvävenedfallet kan alltså vara positivt för t.ex. skogsproduktionen, men de stora mängder som idag
faller ned kan ge skadlig påverkan på såväl träd
som mark.

Svavel- och kväveoxider viktigaste
orsaken

L

uftföroreningarna har radikalt förändrat förutsättningarna för växt- och djurlivet på land och i vatten. Försurning och utslagning av känsliga djurarter i sjöar och vattendrag
är kända sedan mer än 20 år tillbaka. Skador på
skogen kan också konstateras. (I detta avsnitt
behandlas också effekter av luftföroreningar,
vilka egentligen inte är en försurning i kemisk
bemärkelse.)

Man kan säga att markförsurningen genomgår tre faser. Den första fasen inträder när marken börjar försuras, och ger ofta upphov till större
tillväxt, beroende på att näringsämnen i jorden
frigörs när pH-värdet sjunker. Den andra fasen
kallas utlakningsfasen och inträder när pH-värdet sjunkit så mycket att växter och träd inte kan

Svavel- och kväveoxider bildar tillsammans
med vatten svavel- och salpetersyra. Dessa är
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Grundvattenförsurning fräter på
ledningar och ger metaller
i dricksvattnet

tillgodogöra sig den utan förs bort med ytvattnet. Samtidigt utlöses aluminium ur marken, vilket kan skada växternas rotsystem och därmed
deras tillväxt. Utlakningsfasen innebär att skogen blir känsligare för klimatvariationer och minskad tillväxt. Om ingenting görs, leder det så småningom till den tredje fasen, skogsdöd. I detta
läge har näringsobalans uppstått i så hög utsträckning, att växtlighetens anpassningsförmåga slagits ut.

I

princip samma förlopp som sker i marken drabbar även sötvattnet. Det försurande nedfallet kan inte neutraliseras tillräckligt i
marken och därför försuras grundvattnet. Surt
grundvatten finns främst i grävda brunnar, bland
annat därför att ytligt markvatten rinner ner i brunnen. I de djupborrade brunnarna är påverkan
oftast betydligt mindre. Surt grundvatten bedöms
inte i sig självt som farligt att dricka, men det
fräter på ledningssystemen och de metaller, t.ex.
koppar, som frigörs kan utgöra en hälsorisk. Korrosionen på ledningarna orsakar vidare stora
kostnader för fastighetsägarna. Markförsurning
leder dessutom till att metaller som aluminium,
järn och mangan samt vissa tungmetaller löses ut
till grundvattnet.

Skogsmarkens försurning
i Värmland

U

nder 1996 har presenterats en studie
beställd av länsstyrelsen avseende en
framtidsprognos av försurningssituationen i den
Värmländska skogsmarken. Studien baseras på
900 observationsytor i skogsmark och modellberäkningar (PROFILE) har gjorts för beräkningar av bl.a. kritisk belastningsgräns och dess
överskridande, vittring samt BC/AL (baskatjon/
aluminium)-kvot.

Ökad korrosion på ledningar i marken, vägtrummor, byggnader, kulturföremål m.m. orsakar
stora ekonomiska förluster för samhället. Vattnet är neutralt vid pH 7,0.

Studien utgår från den nedfallsbild som uppvisades 1983-87 och redovisar situationen beräknad för ett sluförsurningsstadium som inte är
definierat i tiden. En hotbild konstateras för länets skogsmark med risk för en förhöjd utlakning av katjoner som på sikt tömmer markens
näringsförråd, förhöjda halter av AL3+ och H+
vilket kan inverka negativt på tillväxten samt en
långsiktig obalans mellan tillgången på baskatjoner och kväve. Överskridandet av den kritiska
belastningsgränsen kommer enligt PROFILEberäkningarna bli som störst i norra Värmland
där Högskolans undersökning indikerar att marken idag inte är försurad genom mänsklig påverkan.

Det är bl.a. det 4:e kretsloppsvillkoret som
kränks vid försurning: Svaveldioxid, ammoniak
och kväveoxider är exempel på ämnen som
normalt ingår i naturens kretslopp men som
blir miljöfarliga när halterna blir så höga att
naturen inte hinner ta hand om dem.
Samtidigt bryter vi mot 1:a villkoret, som säger att vi inte ska förbruka lagerresurser snabbare än de nybildas.

Källa: Miljötillståndet i Värmland, rapport 1997:2
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Grävda brunnar mest
påverkade

Hur står det till i Torsby?

U

nder våren 1997 utfördes en upp
följande studie av en omfattande inventering av privata brunnar som gjordes i kommunen 1985.

Det allvarligaste miljöproblemet idag

T

åligheten mot försurning (buffringsförmåga eller alkalinitet på fackspråk)
varierar mycket mellan olika berggrunder, jordarter och olika typer av sjöar. Med viss förenkling
kan sägas, att lättvittrade bergarter ger större
buffringsförmåga än svårvittrade. Torsby kommun har övervägande svårvittrade bergarter samt
jordarter med låg mullhalt, vilket tillsammans ger
mycket låg buffringsförmåga.

Denna visar att vattnets pH, alkalinitet och
konduktivitet (se ordförklaringar), inte förbättrats nämnvärt och ligger långt under de riktvärden
som gäller för kommunalt vatten. Enbart för borrade brunnar kommer medelvärdet för alkaliniteten upp till dessa riktvärdesnivåer.
Det är emellertid en stor skillnad mellan
grävda och borrade brunnar för samtliga tre variabler, där t ex pH för grävda brunnar ligger på
5,5 och 7,3 för borrade. Även järnhalten i grävda
brunnar är hög.

I stort sett alla sjöar och vattendrag utom de
som ligger i dalgångarna är kraftigt påverkade.
Även skador på skogen har noterats. Barrförlusten på gran ökar, och antalet helt oskadade
träd blir allt färre. Skogsmarkens pH-värde i
södra delarna av kommunen ligger i allmänhet
mellan 4,3 till 4,5, medan de norra delarna visar
ett något högre medelvärde. Vid jämförelser inom
länet är emellertid Torsby kommun - särskilt dess
norra del - minst påverkat av försurningen.

Vad har gjorts?
Minskade utsläpp

G

enom olika miljövårdsinsatser har
svavelutsläppen i Sverige minskat drastiskt under 1970- och 1980-talen. Åtgärder som
förbättrade industriprocesser, minskad svavelmängd i brännoljor, katalysator på bilar och övergång till biobränsle har medfört starkt minskade
utsläpp. I Torsby kommun kan vi därför glädja
oss åt att kvävenedfallet nu ligger inom de gränser naturen beräknas tåla. För svavel nås inte
målet.

Källa: Länsstyrelsens Värmlands miljö.

K lla/ mne
ton/ r
Punktk llor
Uppv rmning
Sj fart
Flygtrafik
Arbetsmaskiner
Djurh llning
Hush ll
V gtrafik
T gtrafik
Summa

Kv veSvavel oxidanter Kv ve
14
8
0
0
1
0
0
2
0
25

68
26
2
1
306
0
0
383
0
786

21
8
1
0
93
33
0
116
0
272

Utsläpp i Torsby komun av de tre mest försurande
ämnena. Enhet ton (avrundat).
Källa: Länsstyrelsens emissionsdatabas, 1996.

Nedfall
per ort

Forshaga

Kv ve
Svavel

3
6

Torsby Syssleb ck
1,5
5,4

1,2
3,9

M l
4,0
2,5

Nedfall 1996 enligt länsstyrelsens STRAM-rapport.

28

Kalkning motverkar negativa
effekter

Utsläppsmål för Värmland
" Svaveldioxidutsläppen ska vara mindre
än 2.000 ton år 2000. (2.700 ton 1996)
" Utsläppen av kväveoxider i länet skall högst
uppgå till 10.000 ton/år 1995. (12.000 ton
1996)
" Utsläppen av ammoniak ska minska med
25% till 1995, jämfört med 1980.

F

ör att motverka försurningseffekterna
kalkas många sjöar och vattendrag.
Kalkningarna har haft en mycket positiv effekt.
Arter som försvunnit har t.ex. återvänt till de åtgärdade vattnen. Kalkning löser dock inte problemen utan mildrar endast skadeverkningarna.
Idag kalkas de vatten som ansetts särskilt värdefulla, vilket alltså innebär att många mindre
sjöar och vattendrag fortfarande är allvarligt skadade.

I länsstyrelsens strategiska överväganden
nämns bl.a. följande punkter:

Många fastighetsägare har installerat kalkfilter. Andra väljer att borra en ny vattentäkt, vilket ofta ger bättre vatten men också kan ge problem med för mycket järn och mangan. I de kommunala vattentäkter som är försurningspåverkade
tillsätts lut eller kalk. Flera försöksprojekt med
olika kalkningsmetoder har genomförts i kommunen.

" Trafikplaneringen bör på alla områden
genomsyras av en strävan att hitta så
miljömässigt goda lösningar som möjligt.
Viktiga områden att arbeta vidare med är
t.ex.miljöhänsynen i infrastrukturplaneringen
och åtgärder för att introducera alternativa
drivmedel
" En konsekvent fysisk samhällsplanering kan
på sikt bidra till att effektivisera och miljöanpassa transportsystemet
" Samordning av godstransporter. Den befintliga svenska transportstrukturen innebär i
många avseenden att transporter av gods
ofta sker på ett sätt som inte är vare sig effektivt eller miljövänligt. För att åstadkomma
en förbättring krävs en större samordning
mellan transportslagen, t ex i form av kombitrafik (väg/järnväg, väg/sjö etc.). Möjligheten att frakta virke på järnväg bör så långt
möjligt tillvaratas.
" Regional kollektivtrafik. Länet bör fortsätta
arbeta för ett effektivare, attraktivare och
miljövänligare kollektivtrafiksystem. Kopplingen mellan regiontrafiken och kollektivtrafiken i Karlstad samt den interregionala
trafiken är också viktig. Det är också viktigt, under förutsättning av att de ekonomiska
förutsättningarna finns, att den tågtrafik som
Värmlandstrafik AB upphandlar kan drivas
vidare och utvecklas.

Mål för Sverige
Belastningsmål för Sverige
"

Det övergripande målet är att begränsa nedfallet av svavel- och kväveoxider till en nivå
som inte skadar naturen eller människors
hälsa

Mål för Värmlands län
Belastningsmål för Värmland
"
"

Nedfallet av svavel ska inte överstiga 2,5
kg/ha och år.
Nedfallet av kväve ska inte överstiga 4
kg/ha och år.
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Mål för Torsby kommun
Kommunen ansluter till riks- och länsmål samt beslutar
"

att bibehålla kalkningsinsatserna

"

att kommunen uppmärksammar länsstyrelsen på problemen med dricksvattenkvaliteten där sådana finns

Exempel på vad vi kan göra
dant med lägsta svavelhalt användas.
I den kommunala organisationen
I jordbruket

! Vid all planering minimera trafikarbetet
och gynna kollektiva trafiklösningar
! Bygga ut kollektivtrafiken
! Bygga ut gång- och cykelvägar
! Ta vara på passiv solenergi vid all planering
! Gå över till biobränslen eller andra förnyelsebara energikällor i kommunens fastigheter
! Så långt som möjligt utnyttja kollektiva
transportmedel vid tjänsteresor
! Vid förbränning av fossilt bränslen ska sådant med lägsta svavelhalt användas.

! Använda biobränslen i egna fordon
! Minska ammoniakavgången vid stallgödselhantering
! Utnyttja stallgödsel som energikälla där så
är möjligt

I hushållen
! Sänka inomhustemperaturen
! Använda förnyelsebara energikällor som
t.ex. ved, sol och vind
! Åka kollektivt då det är möjligt
! Samåka

I industri och handel
! Minimera energiåtgången
! Använda olja med lägsta svavelhalt
! Gå över till biobränslen eller andra förnyelsebara energikällor
! Vid förbränning av fossilt bränslen ska så-
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Kap 4.4 Luftföroreningar - lokala effekter

Luftföroreningarna förs med nederbörden långa vägar och transporteras vidare
via våra vattendrag.

Problembeskrivning

Fakta

Lösningsmedel

V

Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn
för flera föreningar. De förkortas VOC (efter
engelskans Volatile Organic Compounds). De
finns i bl.a. lösningsmedel, lacker och bensin.
VOC kan framkalla cancer, skada arvsmassan
ge nervskador och orsaka allergier. De bidrar
också till ozonbildning. Utsläpp av VOC sker
med bilavgaser och vid bensinhantering samt i
olika industriella processer. En stor del släpps
ut av hushållen via t.ex. färg, lim, bilar, kosmetika och andra kemikalier.

issa luftföroreningar orsakar störst
problem lokalt, även om de också bidrar till mer storskaliga effekter. Exempel på sådana föroreningar är flyktiga organiska ämnen
(VOC) och fotokemiska oxidanter som marknära ozon.
Man har visat, att bara omkring 1% av VOC
som används vid tillverkningen släpps ut i fabriken – hela 98% släpps ut i luften hos användaren och 1% avgår till vatten. Denna diffusa spridning gör att det är omöjligt att få ned utsläppen
om man inte byter ut de skadliga ämnena redan
vid tillverkningsstadiet!

Fotokemiska oxidanter är ämnen som bildas i
atmosfären genom kemiska reaktioner mellan
luftföroreningar (kvävedioxid och kolväten) med
hjälp av solljus.
Ozon är den mest kända av de fotokemiska
oxidanterna. Många studier har visat, att växtligheten påverkas av marknära ozon, vilket bl.a.
orsakar stora ekonomiska förluster för jordbruket. Ozon påskyndar också nedbrytningen av
material som plast och gummi.

Flyktiga organiska ämnen är ofta naturfrämmande ämnen och spridning av dessa
strider mot det 2:a kretsloppsvillkoret.
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Vedeldning ger utsläpp
av kolväten

Hur står det till i Torsby?

S

måskalig vedeldning har visat sig ge
större utsläpp av flyktiga organiska ämnen (kolväten) än man tidigare trott. Orsaken är
ofullständig förbränning i äldre villapannor. I
dessa kan tillräckligt hög förbränningstemperatur
uppnås genom smärre ombyggnad med isolerande och brandhärdigt material som gör att lågan inte kyls av kalla plåtytor. Genom eldning
mot ackumulatortank undviker man dessutom
försämrad förbränning p.g.a. strypt drag.

Ozon – som på andra håll

E

n uppföljning av länsstyrelsens mät
värden har gjorts under april 1997 i
Torsby samhälle. Även detta mätresultat överskred gränsvärdet på 50 mikrogram/kbm. Vi ligger liksom på de flesta andra håll i landets södra
och mellersta delar över gränsvärdet.
Flyktiga organiska ämnen

Marknära ozon
K lla/ mne

O

zonhalterna i luften strax ovanför
markytan är i södra och mellersta
Sverige så höga att de kan orsaka skadliga effekter på både människor och miljö. Men i atmosfären behöver vi ett ozonlager för att skydda
oss mot farlig strålning. I detta kapitel handlar
det om ozon nära marken, där det skadar växter, djur och människor. Ozon är alltså bra uppe
i atmosfären men inte bra nära marken.

Punktk llor
Uppv rmning
Sj fart
Arbetsmaskiner
Hush ll
V gtrafik
Summa
Kg/person/ r
V rmland
Sverige

Transtrand

Procent

85
953
26,5
54
66
229
1414

6
67
2
4
5
16
100

91
75
52

175
144
100

Som framgår av sammanställningen ovan,
släpps det årligen ut cirka 1.400 ton VOC i kommunen. Uppvärmningen står för den absolut
största delen. Förutom de 67% som utgörs av
uppvärmning, finns de större värmecentralerna
under punktkällor, vilket gör den sammantagna
andelen för uppvärmning ännu större.

100
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ug/m3

Kolv ten
ton/ r

60
40
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0
04-96 05-96 06-96 07-96 08-96 09-96

Jämfört med både landet och länet ligger vi
högt i VOC-utsläpp, vilket i första hand beror
på andelen biobränslen och vedeldning. Även
utsläpp från arbetsmaskiner är högre än i länet.

Under 1995 och 1996 mättes månadsmedelhalter vid
flertalet av regionens mätpunkter (SNORP-länen).
Högsta månadsmedelvärdet uppmättes under april
månad i Transtrand, 89 mikrogram/kbm.

I tätorten Torsby har mätning gjorts av VOChalterna på Järnvägsgatan och vid Nya Torget.
Etylbensen och bensen visar av denna mätning
för höga halter.
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Mål för Sverige

Vad har gjorts?

D

e utsläppsminskningar som skett be
ror på att de flesta bensinstationerna infört ”muffar” på pumparna och återvinning av tankarnas avluftningssystem, så att bensinångorna
återförs.
Några minskningar från de dominerande källorna, trafik och hushåll, har dock inte skett.
Kommunens bensindrivna fordon har i stor utsträckning katalytisk avgasrening och en stor del
av dieselfordonen körs på ”miljödiesel”.

"

Bostads-, arbets-, fritids- och trafikmiljöerna ska utformas så att alla människor skyddas mot skadliga hälsoeffekter orsakade av luftföroreningar.

"

Det övergripande målet är att begränsa halterna av fotokemiska oxidanter till nivåer
som inte utgör ett hot mot människors hälsa,
grödor, skog eller materials livslängd.

"

Bakgrundshalterna av ozon bör minska med
10–30% och de episodvis höga halterna
med 50% i södra och mellersta Sverige.
Ytterligare minskningar kan vara nödvändiga för att skydda de mest känsliga naturtyperna.

"

De sammanlagda utsläppen av VOC ska
minska med 50% till år 2000, räknat från
1988. Minskningen av VOC från trafik ska
utgöra 70%. Användningen av vissa
klorerade organiska ämnen inom industrin
ska avvecklas.

"

Utsläpp av cancerframkallande ämnen (här
ingår även andra ämnen än VOC) bör
minska med 90% i tätorterna. Ett delmål
bör vara att halvera utsläppen till 2005.

"

Halterna av flyktiga organiska ämnen
(VOC) i länets tätorter skall år 2000 inte
överskrida de lågrisknivåer som föreslagits
av IMM.

Några begreppsförklaringar
Oftast används begreppet riktvärde för vilka
luftföroreningshalter som är acceptabla. Naturvårdsverket har fastställt riktvärden för koloxid, kväveoxid, svaveldioxid och sot. Till följd
av EU-direktiv har de tre sistnämnda ämnena
getts status av gränsvärden. Detta innebär att
om det finns risk för överskridande, är kommunen skyldig att utföra mätningar.
För partiklar (de tio vanligaste brukar
benämnas PM 10) finns förslag på riktvärde
från Institutet för miljömedicin, IMM. För VOC
(samlingsnamn för olika flyktiga organiska
ämnen) finns i vissa fall lågriskvärden som tagits fram av IMM.

Mål för Värmlands län

"

Halten av marknära ozon ska under
vegetationssäsongen inte överstiga 50 µg/
m3 och vid enstaka tillfällen högst 150 µg/
m3.
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Mål för Torsby kommun
Torsby kommun ansluter sig till de nationella och regionala målen samt beslutar:
" Undersöka olika sätt att minska
koncentrationerna av kolföreningar i
centrala Torsby.
"

Användning av bränslesnålare fordon
och arbetsredskap. Samordning av resor. Övergång till biobränslen.

"

Anta vedeldingspolicy enligt bifogat förslag

"

Uppvärmning: Information, skapa incitament för övergång till biobränslen.
Initiera projektarbete vid Stjerneskolan om förutsättningar och vägar
till övergång.

Exempel på mer vi kan göra

I den kommunala organisationen

I industri och handel

! Naturvårdsverkets ”Plats för arbete” ska
tillämpas vid nylokalisering av industrier eller bostäder. Vid befintliga verksamheter ska
plan- och bygglagens möjlighet att skriva in
planbestämmelser som reglerar miljön användas i större omfattning.

! Successivt byta ut hälsofarliga VOC mot
mindre farliga ämnen, t.ex. vattenbaserade
produkter eller alkoholer.
! Begränsa utsläppen av VOC vid källan genom att t.ex. byta kemikalier eller tillverkningsmetod.

! Nya eller ökade utsläpp av VOC bör ej
tillåtas inom 200–300 m från bostadshus.

I hushållen

! I samhällsplaneringsprocessen ska hänsyn
tas till att köpcentra och ej miljöstörande
arbetsplatser planeras i närheten av bostäder. På så sätt kan behovet av transporter
och därmed utsläppen från vägtrafiken minskas.

! Välja mindre farliga produkter vid inköp.

! Inga produkter som innehåller klorerade
lösningsmedel bör användas inom kommunal verksamhet.
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Vedeldningspolicy för Torsby kommun

Långsiktiga mål
"

Antalet bostäder i Torsby som värms med
biobränslen skall öka

"

Vedeldning i Torsby skall inte orsaka olägenheter för omgivningen

"

Vedeldning i Torsby skall ske med utrustning som uppfyller miljö- och brandsäkerhetskrav.
Åtgärdsmål

"

"

Ingen direkteldning, dvs eldning utan tillräckligt stor ackulmulatortank, mot vattenburna värmesystem bör ske inom planlagda
områden och områden med samlad bebyggelse.

"

Inom planlagda områden och områden med
samlad bebyggelse skall pannor som byts
ut uppfylla ställda miljö- och säkerhetskrav.

att kommunens aktörer på området, dvs
sotare, byggnadsnämnd, miljönämnd,
räddningsnämnd, installatörer med flera bör
verka för att öka informationen om lämpliga åtgärder och förbättringar i fall där eldning orsakar olägenheter.
De bör också medverka till att information
ges till fastighetsägare om miljöriktiga utrustningar

Länsstyrelsen och kommunen skall verka för
att det regelbundet genomförs informations- och
utbildningskampanjer i syfte att utveckla
vedeldningen i kommunen.
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