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Inledning
Växthuseffekten skenar, med snabba klimatförändringar och allt våldsammare väder som
följd. En huvudanledning till Sveriges bidrag av den ökande växthuseffekten är att trafikens utsläpp fortsätter att öka, medan andra sektorers utsläpp har stagnerat eller börjat
minska.
EU har två konkreta mål med bäring på transporter med personbil:
1) Använd mängd förnyelsebara drivmedel ska 2010 uppgå till minst 5,75 procent av den
totala marknaden för drivmedel.
2) Det genomsnittliga utsläppet av fossil koldioxid från personbilar ska 2010 vara max
120 g/km.
Varje land har ett ansvar att leva upp till målen och målen bör också gälla för det lokala
miljöarbetet. Riksdag och regering har slagit fast att ansvaret också gäller sektorsvis, med
målet att trafikens koldioxidutsläpp år 2010 ska vara tillbaks på 1990 års nivå, för att
långsiktigt minska.
Transporter är den största enskilda källan till flera miljö- och hälsofarliga utsläpp i åtskilliga av landets kommuner. Trafiken är dessutom ofta huvudorsak till att kommunen
inte klarar fastställda miljökvalitetsnormer för bland annat cancerframkallande partiklar.
Utifrån detta står det klart att en minskad och miljövänligare bilism bör vara en viktig
samhällelig prioritering, i linje med Gröna Bilisters arbete.
Gröna Bilister granskar vilket ansvar kommuner tar för att minska bilismens miljö- och
hälsopåverkan, kombinerat med en granskning av andra tongivande aktörer inom kommunen. Granskningen tjänar som vägledning för de lokala aktörer som vill bidra aktivt till
ett bättre lokalt miljöarbete inom bilismområdet.

Mattias Goldmann
Gröna Bilister
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Kommunala mål
Kommunala mål för trafikens miljöpåverkan innebär inte i sig någon miljöförbättring – det
är praktisk handling som räknas och som Gröna Bilister betygsätter. Vi presenterar ändå de
relevanta kommunala målen, eftersom de har betydelse för:
•

Medborgare som kan begära att målen uppfylls

•

Miljöengagerade politiker och tjänstemän som kan hänvisa till antagna mål för att
driva igenom en miljöriktig trafikpolitik

•

Oppositionspolitiker som kan bevaka att den politiska majoriteten uppfyller avgivna löften och politiskt beslutade åtgärder

•

Journalister som kan kritiskt granska om beslutade mål uppfylls

Miljömål
Hässleholms miljömål finns samlade i ”Miljömål för en hållbar utveckling”1. De övergripande miljömålen relaterar inte direkt till hållbar bilism, men under klimatmålen finns
”Övergång från bensin och diesel till etanol och biogas”. Mer precist anges att ”Kommunen skall verka för att utsläppen av växthusgaser som medelvärde för perioden 2008-2012
skall vara minst åtta procent lägre än utsläppen år 1990”, ”energianvändningen skall
minska med minst tre procent till år 2010 jämfört med år 2004” samt ”använt fordonsbränsle bör till minst 20 procent utgöras av icke-fossilt bränsle senast år 2010”2.

Klimatkommun
Hässleholms kommun ingår i nätverket Klimatkommunerna, som förbundit sig att arbeta
aktivt för att minska sin påverkan på klimatet.3 Klimatkommunerna har i stor utsträckning
fokuserat på transportfrågor och bl.a. arbetat aktivt för att få Volvo att fortsätta tillverka
gasbilar.

Klimatinvesteringsprogram
Hässleholms kommun anger i sin ansökan om Klimp-bidrag att man ska verka för att utsläppen av växthusgaser som medelvärde för perioden 2008-2012 skall vara minst åtta
procent lägre än utsläppen år 19904.
Kommunen har beviljats Klimp-bidrag från Naturvårdsverket för klimatåtgärder under
perioden 2007-2010. Stödet avser bl.a. introduktion av biogasbussar i Hässleholm, öka
mängden producerad biogas bl.a. genom att röta hushållsavfall. Huvudmän för åtgärderna
är kommunen, Renhållarna och Bergendahlsgruppen AB.5

1

http://www.hassleholm.se/GetDoc?meta_id=10202.
http://www.hassleholm.se/servlet/GetDoc?meta_id=8541
3
http://www.hassleholm.se/6170
4
http://www.hassleholm.se/11486
5
http://www.hassleholm.se/GetDoc?meta_id=9793
2
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Kommunens bilinnehav
Kommunens eget bilinnehav är av stor betydelse för bilismens totala miljöpåverkan i kommunen, bl.a. för att:
•

Kommunen kan vara föregångare i inköp av miljöbilar och då stimulera den lokala
bilhandeln att ta hem och marknadsföra dessa bilar.

•

Kommunen köper tillräckliga volymer bilar för att komma förbi ”hönan och ägget
situationen”; privatpersoner kan tvingas avstå från att t.ex. köpa en etanolbil därför
att det lokalt saknas tankmöjligheter, men kommunen kan med sina fordon stimulera fram att det etableras sådana tankmöjligheter.

•

Kommunen servar normalt sett sina bilar föredömligt, innebärande att det efter ett
par år kommer ut miljöbilar i gott skick på andrahandsmarknaden.

Hässleholms kommun äger 152 bilar varav 4 bilar går på etanol. Det ger en miljöbilsandel
på under tre procent – en av de allra lägsta Gröna Bilister registrerat. Andra kommuner
med så låga miljöbilsandelar ligger nästan undantagslöst i områden där det inte finns tillgång till biobränslen för fordonsdrift. I Hässleholm är denna tillgång tvärtom god, vilket
ytterligare understryker hur undermålig denna siffra är.
Kommunen avser att upphandla cirka 125 miljöbilar till och med hösten 2008, och troligen
ytterligare 50 miljöbilar ett år senare. Biogas avses vara huvudsakligt drivmedel. Upphandling avses genomföras i samarbete med Kristianstads kommun. Upphandlingen har dock
diskuterats under en längre tid och det kan inte tas för givet att den verkligen sker.
Förmånsbilar är normalt sett onödigt stora och motorstarka och körs onödigt mycket.
Därför är det positivt att Hässleholm kommun helt avstår från förmånsbilar som löneförmån.

Utbildning
Genom att lära ut sparsam körning, Ecodriving, kan kommunerna minska sina kostnader
för fordonsbränsle, samtidigt som utsläppen minskar och transporterna går något snabbare.
Hässleholms kommun har utbildat delar av sin personal i sparsam körning, men det skedde
för flera år sedan. Den som ansvarade för denna utbildning finns inte kvar och det finns
varken information om effekterna av vad som gjordes då eller någon övergripande eller
strukturerad utbildningsplan för framtida utbildning i sparsam körning.

Kommunens inköp av transporttjänster
Genom att ställa miljörelaterade krav när kommunen upphandlar transporter, kan kommunen till en mycket låg kostnad stimulera fram en positiv utveckling. Då t.ex. färdtjänst
och skolskjuts vanligen körs av taxibolag, får kraven dessutom effekter på sektorer som
kommunen normalt sett inte påverkar. Miljöeffekten blir dessutom stor, eftersom en taxibil
i runda tal motsvarar tio privatbilars körsträcka och utsläpp.
Kommunen har hittills inte ställt några miljöbilsrelaterade krav på sina transportentreprenörer, vare sig för färdtjänst eller för skolskjuts. Färdtjänsten upphandlas av Skånetrafiken,
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och Hässleholm accepterar passivt deras (brist på) miljökrav. Skolskjutsupphandlingen
gjordes så sent som 2006, men ändå angavs inga specifika miljökrav. Bussarna kommer att
vara nya eftersom säkerhetskrav (bälte och alkolås) har krävt nyanskaffning av fordon.
Kommunen anger att den kommande upphandlingen av miljöfordon tillsammans med
Kristianstad kommun också ska avse transporttjänster, som idag saknar vettiga och styrande miljöbilskrav.

Stimulans till medborgarna
För att få hög utväxling på det kommunala miljöbilsarbetet, är det helt centralt att medborgarna också engageras, eftersom större delen av de bilar som finns i kommunen ägs av
kommunmedborgare eller företag som är verksamma i kommunen.
Hässleholm delfinansierar företags och myndigheters miljöbilsköp med 30 procent av merkostnaden, max 9 000 kronor, jämfört med motsvarande bensinbil. Bidraget avser endast
fabriksnya bilar. Bidraget avsåg tidigare också privatpersoner, men det har nu ersatts av
den statliga miljöbilspremien. Kommunen försökte påverka Naturvårdsverket att fortsatt
tillåta det lokala bidraget, men myndigheten har klargjort att de inte kan kombineras. För
att få bidraget, åtar sig fordonsägaren att minst 70 procent av körsträckan ska köras på
biogas, vilket man i efterhand ska kunna redovisa6.
Ett drygt trettiotal kommuner erbjuder särskilda parkeringsförmåner för miljöbilar, vanligen gratis parkering enbart för miljöbilar. Hässleholm gör inte detta. Det är synd, eftersom parkeringsförmånen har visat sig viktig i att stimulera en tidig omställning till miljöbilar.
Studier har visat att man i medeltal minskar sitt bilåkande runt 50 procent när man går med
i en bilpool. Dessutom har det visat sig att en bilpoolsbil ersätter mellan åtta och tolv
privatägda bilar. Det frigör stora ytor som man kan använda till annat än parkeringsplatser.7 Allt fler kommuner erbjuder bilpool i någon form åt sina medborgare – men inte
Hässleholm.
Hässleholms webbplats har utförlig och välskriven information om miljöfordon och hur
man kan minska miljöpåverkan från sitt bilkörande. Bl.a. råder man att ”Kör bil så lite som
möjligt och se till att den har katalysator och motorvärmare. Gå gärna över till biogas om
du har möjlighet”.

Tankställen och bränslekrav
För att miljöbilen som kan tankas på förnybara bränslen ska ge någon faktisk miljövinst, är
det givetvis nödvändigt att den inte tankas med bensin eller diesel – etanol- (flexifuel), gas(bifuel) och RME-fordon erbjuder alla denna möjlighet, med borttappat miljönytta som
följd. Kommuner kan aktivt medverka till att tankställen etableras, dels genom att själva
stå för ett tillräckligt underlag för att något bensinbolag ska erbjuda sig att sälja bränslet
(gäller vanligen etanol), dels genom att själv tillverka bränslet (gäller vanligen biogas).
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http://www.hassleholm.se/servlet/GetDoc?meta_id=10309
http://www.bilpool.se/index.jsp.
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Kommunen har enligt egen uppgift tidigare stimulerat lokal etablering av etanolmack, men
denna stimulans är inte längre nödvändig eftersom det i kommunen nu finns sex tankställen för etanol (E85). Tankställe för biogas saknas dock fortsatt. De närmaste tankställena
för fordonsgas är i Kristianstad och Olofström.
Kommunen har i motsats till Örebro kommun, inte några krav på en successivt ökande
andel etanol i konventionell bensin och RME (rapsmetylester) i konventionell diesel, trots
att detta skulle ge betydande miljöfördelar till ringa kostnad.

Bilförsäljning
För att kommuninvånarna ska kunna ta miljöbilsansvar är det av stor betydelse att det går
att köpa miljöbil relativt nära – endast få är beredda att åka långa sträckor för att köpa en
miljövänligare bil. Där bilarna finns, är det också av stor betydelse att de faktiskt finns
inne, kan provköras och finns med i den lokala bilhandelns marknadsföring. Här har vi
funnit stora skillnader mellan olika generalagenters och återförsäljares inställning.
I centrala och östra Skåne finns goda möjligheter att köpa etanolbilar från Ford, Saab och
Volvo, gasbilar från bl.a. Opel, Volkswagen och Volvo och hybridbilar från Toyota. Dessutom finns et antal fossilbränsledrivna bilar som är så bränslesnåla att de uppfyller regeringens miljöbilsdefinition.
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Slutsatser och rekommendationer
Hässleholms miljöbilsarbete är bland det mest ojämna Gröna Bilister har granskat, med
delar som imponerar och andra som är helt undermåliga. Det samlade betyget för kommunen är 4 av maximala 10 för sitt arbete, men med ett klart högre betyg inom räckhåll om
vad som utmålas nu också förverkligas. Det som i dagsläget är positivt är:
•

Delfinansieringen av företags och organisationers miljöbilsinköp, även för
privatpersoner om detta godkänns av Naturvårdsverket

•

Satsningen på lokal biogasproduktion för fordonsdrift

•

Avsaknad av förmånsbilar

•

Den tidigare genomförda utbildningen i sparsam körning, Ecodriving

•

Den utförliga miljöbilsinformationen på kommunens webbplats

Gröna Bilister har åtta huvudsakliga rekommendationer till Hässleholm kommun:
1) Byt ut fordonsparken mot miljöbilar, med en konkret avvecklingsplan för fossilbränslebilen.
2) Genomför det planerade biogassamarbetet med Kristianstads kommun.
3) Ställ egna miljöbilskrav på leverantörer av skolskjuts.
4) Begär a Skånetrafiken att relevanta miljökrav ställs i kommande upphandling av
färdtjänst, eller återta kontrollen över upphandlingen för att ställa dessa krav själva.
5) Ta betalt för centrala parkeringsplatser och avgiftsbefria miljöbilar.
6) Inför en bilpool för allmänheten.
7) Besluta om en hög och samlad ambition för sparsam körning (Ecodriving).
8) Ställ krav på att den diesel och bensin som kommunen använder ska innehålla en så
hög andel biobränsle som är tekniskt och lagmässigt möjligt.

Denna rapport är framtagen av Gröna Bilister (Mattias Goldmann), baserad på enkätsvar från Hässleholms
kommun, företrätt av bl.a. Anders Forsare, klimatkommunikatör. Detta har kombinerats med utförliga
granskningar av kommunala dokument och handlingar från andra relevanta aktörer. För ytterligare
information: mattias.goldmann@gronabilister.se. Se även www.gronabilister.se.
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