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Sammanfattning 
 
Många av dagens miljöproblem är kopplade till urbana områden. I strävan efter att nå en 
ekologisk hållbar utveckling är det av stor vikt att städerna för ett aktivt miljöarbete. Sedan 
1970-talet har EU arbetat med miljöfrågor och utarbetat flera strategier för hur en hållbar 
stadsmiljö ska uppnås i Europas städer. Under senare år har allt fler av länderna i Europa 
anslutit sig till unionen, vilket medfört en stor differentiering mellan medlemsländerna. För 
medlemsstater inom den Europeiska unionen som ännu inte har ett välutvecklat miljöarbete 
har EU en viktig roll att spela. Genom att unionen ställer krav samt ger riktlinjer och bidrag 
för utveckling av miljöarbete sker successiva framsteg inom detta område.  
 
I denna uppsats har vi undersökt hur miljöarbetet i två medelstora städer i Sverige och Polen 
ser ut, samt hur det påverkas av EU:s miljödirektiv. Undersökningen utgörs av en komparativ 
analys av städernas miljöarbete. Det material som vi främst använt oss av är intervjuer med 
personer som arbetar med miljöfrågor inom respektive stads lokala myndigheter. Dessutom 
har vi undersökt båda städernas översiktsplaner. Begrepp som är av betydelse i uppsatsen är 
hållbar utveckling, ekologisk modernisering samt Polluters Pay Principle. Inom EU:s 
miljöpolitik har vi valt att inrikta oss på områden som är relevanta för miljöarbetet i städer. De 
områden som innefattas i arbetet är renare luft, avfallshantering, vattenskydd och avlopp samt 
energi.  
 
En viktig slutsats vi dragit utifrån det material vi använt är att miljöarbetet i den polska staden 
Opole styrs mer av EU:s miljödirektiv än det i Örebro. Detta har att göra med att miljöarbetet 
i Örebro ligger långt fram i utvecklingen och EU:s direktiv i flera fall uppfattas som 
otillräckliga. Örebro kommuns egna mål innebär alltså i flera avseenden strängare krav än 
EU:s direktiv. Ett resultat av detta är att insikten om EU:s miljödirektiv är mycket lägre i 
Örebro jämfört med Opole, där större delen av miljöarbetet styrs utifrån direktiven. En annan 
betydande slutsats vi kommit fram till är att miljöfrågans omfång ses ur olika perspektiv i 
Örebro och Opole. I Örebro finns mer utrymme för en global syn, där klimatfrågan står i 
fokus, medan miljöarbetet i Opole har en mer lokal inriktning. I och med Polens inträde i EU 
har miljöarbetet i landet tagit fart, inte minst på lokal nivå. Allteftersom de lokala 
miljöproblemen i Opole åtgärdas kan fler av skillnaderna mellan städernas miljöarbete 
komma att suddas ut. Redan idag, vilket vi kommit fram till i detta arbete, finns trots 
skillnaderna även flera likheter i städernas miljöarbete. 
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1. Inledning 
 
Sedan länge har människan på olika sätt påverkat naturmiljön. Men det var under 1700- och 
1800-talen, när industrialiseringen kom igång som denna påverkan började bli ett allvarligt 
problem. Allteftersom städerna växte genererades det mer avfall som gjorde stadsmiljön 
ohälsosam. Utbredningen av industrianläggningar medförde nya typer av utsläpp i betydligt 
större omfattning än någonsin tidigare. Efter andra världskriget kom en ytterligare påökning 
av utsläppen då användningen av kemikalier vid produktion av exempelvis batterier och plast 
ökade markant. Även om system för avfallshantering samt avloppssystem har funnits länge, 
så var det först mot andra hälften av 1900-talet som politiska insatser och regler för 
hanteringen av miljöproblem fick stort genomslag. Det är alltså under de senaste årtiondena 
som miljöfrågor har blivit alltmer aktuella runtom i världen, och inte minst inom den 
Europeiska Unionen.1  
 
Den Europeiska Unionens miljöpolitik började utvecklas under 1970-talet. Som ett första 
försök att analysera miljöproblem samt möjligheter för hållbar utveckling i städerna 
framfördes år 1990 The Green Paper on Urban Environment. Därefter flyttades fokus i 
miljöarbetet från det tidigare använda begreppet miljöskydd, till hållbar utveckling. Under 90-
talet har implementeringen av EU:s politik blivit allt mer effektiv och följs av 
medlemsländerna i allt större utsträckning.2 En strategi som används idag för att främja den 
hållbara utvecklingen i urbana områden är EU:s strategi för stadsmiljö. Strategin innehåller 
anvisningar som ska fungera som stöd och stimulering för miljöarbetet i medlemsländerna.  
 
Under senare år har allt fler av Europas länder anslutit sig till EU, vilket har medfört att det 
finns stor differentiering mellan de olika medlemsländerna. EU:s miljödirektiv bör arbetas 
efter samt uppfyllas av alla medlemsländer. Två länder som är medlemmar i unionen är 
Sverige och Polen. Sverige ingick i medlemskapet år 1995 och Polen år 2004.3 Hur påverkar 
då EU:s miljödirektiv dessa båda länders miljöarbete? 
 
1.1 Bakgrund 
 
Miljöfrågor är något som intresserar oss båda. För en tid sedan skrev vi en uppsats om 
miljöarbetet på Örebro universitet. Utifrån denna uppsats skapades ett intresse om att göra en 
liknande undersökning fast med större omfattning. Då vi båda studerar i Örebro samt en av 
oss ursprungligen kommer från området kring Opole, fick vi idén om att jämföra miljöarbetet i 
dessa båda städer. Dessutom finns många likheter städerna emellan. Både Örebro och Opole 
har ett invånarantal på omkring 130 000, ligger vid ett vattendrag samt har ett stort 
upptagningsområde då det inte ligger några andra större städer i närheten. Ytterligare en 
gemensam faktor är att de båda är universitetsstäder. För en inblick i städernas geografiska 
placering se bilaga 1. Eftersom EU genom sina direktiv fungerar som en gemensam nämnare 
mellan de båda städerna har vi valt att använda dessa direktiv som en utgångspunkt i vår 
undersökning.  
 
 
 

                                                
1 Corell & Söderberg, 2005:9f 
2 Ibid:17 
3 Regeringskansliet, Milstolpar i EU:s utvidgning 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra miljöarbetet på lokal nivå i Opole och 
Örebro, två medelstora städer i Polen respektive Sverige. En sammanbindande länk mellan 
Polen och Sverige, och därmed även Opole och Örebro, är EU- medlemskapet. Vår avsikt är 
därför att se på miljöarbetet i respektive stad utifrån de direktiv för miljöarbete som EU 
stadgat. 
 
 

• På vilket sätt påverkas det miljöarbete som de administrativa enheterna på lokal nivå 
bedriver av de miljödirektiv EU stadgat? 

 
• Finns det skillnader mellan miljöarbetet i de administrativa enheter som verkar på 

lokal nivå i Örebro och Opole och på vilket sätt skiljer sig miljöarbetet i så fall?  
 

• Om det finns skillnader, vad kan detta bero på i så fall?  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen är begränsad till att behandla miljöarbetet på lokal nivå, med fokus riktat på 
stadsområdena. Studien avser därmed inte att beröra miljöarbetet på respektive nationell nivå. 
Anledningen till en sådan geografisk avgränsning är att merparten av det praktiska 
miljöarbetet sker på lokal nivå. Fokuseringen på städerna har gjorts med anledning av att 
många miljöproblem är koncentrerade till urbana områden. Miljöarbete som sker i samband 
med exempelvis jordbruket inom respektive kommun kommer därmed inte att redogöras för.  
 
EU:s miljöpolitik inkluderar många områden. För att innehållet i uppsatsen ska vara angeläget 
för miljöarbetet i staden, har vi valt att belysa ett urval av områden. Studien avser av den 
anledningen att inte analysera områden såsom utarmningen av naturresurser och förlusten av 
biologisk mångfald. I uppsatsen används begreppet hållbar utveckling som vi avgränsat till att 
enbart diskutera utifrån den ekologiska aspekten. Vår avsikt är inte att närmare jämföra 
Örebros och Opoles arbete mot en social eller ekonomisk utveckling.      
 
1.4 Uppsatsens disposition  
 
I kapitel 2 följer metodavsnittet där metoder vi använt samt tillvägagångssätt beskrivs. I 
kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkterna vilka utgörs av följande; hållbar 
utveckling, Agenda 21, ekologisk modernisering samt Polluters Pay Principle. Kapitel 4 
behandlar EU:s miljöpolitik samt fyra viktiga områden inom den. Dessa fyra områden utgör 
sedan en mall för disponeringen av intervjumaterialet. I kapitel 5 följer en presentation av de 
resultat som framkommit genom intervjuer och dokumentanalyser. Här följer även en kort 
presentation av respektive lands indelning i administrativa enheter på lokal nivå, då dessa 
skiljer sig åt. Kapitel 6 utgörs av en komparativ analys av miljöarbetet i Örebro respektive 
Opole. Här jämför vi städernas miljöarbete utifrån EU:s miljöpolitik och anknyter även till de 
teoretiska utgångspunkterna. I kapitel 7 avrundas arbetet med egna slutsatser samt en 
diskussion kring dessa.  
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2. Metod 
 
Forskning brukar delas in i två grupper, kvantitativ och kvalitativ. Medan kvantitativ 
forskning ofta syftar till att förklara fenomen genom kvantifiering av data, så syftar den 
kvalitativa forskningen generellt till att tolka och förstå fenomen. För att kunna kvantifiera 
uppgifter intresserar man sig för de gemensamma, genomsnittliga eller representativa värdena 
i ett fenomen inom det kvantitativa angreppssättet. Tvärt om är det vanligen med det 
kvalitativa angreppssättet då det unika och säregna ses som intressant.4 Vid kvantitativa 
undersökningar finns det ofta en distans mellan forskaren och undersökningspersonerna. Ser 
man till enkätundersökningar, som är en vanlig kvantitativ metod, behöver forskaren 
överhuvudtaget inte träffa sina respondenter. I kvalitativ forskning eftersträvas ofta en 
närmare relation mellan forskare och undersökningspersonerna då en förståelse av dennes 
synsätt värdesätts. En annan skillnad är att kvantitativ forskning i större utsträckning är av 
deduktiv karaktär, vilket innebär att forskaren utgår från en teori och utifrån den ställer upp 
hypoteser vilka sedan utsätts för empiriska prövningar. Den kvalitativa forskningen baseras 
oftare på induktiv forskningsstrategi som istället för att utgå från en teori, behandlar teorin 
som något som uppkommer ur de resultat forskaren kommer fram till. Själva studien grundas 
alltså inte på någon teori, utan teorin härleds istället ur studien.5 Det finns emellertid åtskilliga 
exempel på kvalitativ forskning med deduktiv karaktär samt kvantitativ med induktiv. Det är 
inte heller ovanligt att forskare kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder i en studie då 
det finns för- och nackdelar med båda angreppsätten, och de genom sina olikheter kan 
komplettera varandra. I denna studie används ett kvalitativt angreppsätt.  
 
2.1 Kvalitativa metoder  
 
Den kvalitativa forskningen rymmer flera olikartade metoder. Nedan följer en kort 
beskrivning av fem av de vanligaste metoderna inom denna typ av tillvägagångssätt, nämligen 
etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade 
metoder och kvalitativ analys av texter och dokument.6 I den först nämnda metoden ägnar sig 
forskaren åt att observera och lyssna i en viss social miljö under en tidsperiod för att få en bild 
och en förståelse av till exempel den kultur som en grupp uppvisar. Sådana observationer kan 
variera mycket i både frågan om avstånd till studieobjekten och den tidsperiod under vilken 
forskaren utför observationen (denna tidsperiod kan sträcka sig över flera år).7 Kvalitativa 
intervjuer är en generell term för många olika intervjuer. Det som är utmärkande för denna 
grupp av intervjuer är en mindre grad av struktur och bundenhet till intervjuguiden. 
Intervjupersonen får här tala relativt, eller helt, fritt inom det område som forskaren 
behandlar. Kvalitativa intervjuer är alltså generellt av flexibelt slag.8 Fokusgrupper är en 
annan typ av intervju där man intervjuar flera personer samtidigt. Det sker ofta i form av en 
diskussion mellan intervjupersonerna om en viss frågeställning eller ett tema. En tanke med 
fokusgrupper är att intervjun ska ske mer som en naturlig diskussion.9 Den fjärde nämna 
metoden, språkbaserade metoder, handlar i kontrast till de andra metoderna om studiet av hur 
språket fungerar. Denna grupp kan delas in i diskursanalys och samtalsanalys. Här är språket 
den centrala utgångspunkten och språket behandlas inte som ett medel för kommunikation 

                                                
4 Holme & Solvang, 1997:78  
5 Bryman, 2001:273 
6 Ibid:251 
7 Ibid:276f 
8 Ibid:299f 
9 Ibid:324 
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utan ett mål för forskningen.10 I den sist nämnda gruppen, kvalitativ analys av texter och 
dokument, ryms det flera metoder för insamling och analys av olika dokument. Som 
dokument kan alltifrån dagböcker till tidsskrifter och riksdagsprotokoll användas. Enligt 
Bryman (2001) ska de dokument som analyseras i samhällsvetenskaplig forskning uppfylla 
följande kriterier; de ska kunna läsas (eller ”utläsas” när det gäller till exempel fotografier), 
ska inte ha skapats i speciellt samhällsvetenskapligt syfte, ska finnas bevarade och tillgängliga 
för analys samt vara av relevans för samhällsvetare. Utifrån dessa kriterier kan man förstå att 
det finns enorma mängder potentiellt material för denna typ av studie.11 
 
I denna uppsats används två av dessa metoder, nämligen kvalitativa intervjuer och kvalitativ 
analys av texter och dokument, som i detta fall utgörs av officiella dokument. 
 
2.2 Metoder och tillvägagångssätt i denna uppsats  
 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som vi använt i denna studie samt hur vi gått 
tillväga med dem. I slutet av avsnittet beskrivs även vad en komparativ studie innebär då detta 
är den undersökningsdesign vi valt att använda oss av i analysen. 
 
Kvalitativ intervju 
 
Som nämnt ovan inbegriper termen kvalitativ intervju flera olika slags intervjuer. 
Intervjutypen som används i denna studie är av semistrukturerat slag. Under en sådan intervju 
använder sig forskaren av en intervjuguide med frågor som berör vissa teman, samtidigt som 
den intervjuade har en ganska stor frihet att utforma sina svar efter eget tycke. Inom denna 
intervjutyp finns det inga hårda krav på struktur, till exempel kan följdfrågor komma upp och 
ställas under intervjuns gång eller frågornas följd omkastas alltefter intervjusituationen. 
Tonvikten ska läggas på intervjupersonens uppfattning av frågor och händelser.12  
 
Något problematiskt som kan uppstå vid intervjuer är intervjuareffekten. Med denna effekt 
avses att intervjupersonen i sina svar påverkas av intervjuaren. Attityd, klädsel, etnicitet och 
kön, sägs tillhöra faktorer som kan påverka den intervjuade. Det är dock oklart hur de 
påverkar, då undersökningar inte har kunnat visa på några entydiga svar kring vilka 
konsekvenser en intervjuareffekt medför.13 Trots detta försökte vi vara så neutrala som 
möjligt under intervjutillfällena för att våra värderingar inte skulle påverka de intervjuades 
svar.  
 
Som nämnt ovan är intervjupersonens egen uppfattning av frågor och händelser central vid 
kvalitativa intervjuer. Detta passar bra in på intervjuerna görs i denna uppsats eftersom 
intervjumaterialet ska användas i en komparativ analys. Genom att intervjupersonen får 
utrymme att berätta lite mer om de miljöfrågor som inom hans/hennes arbete ligger högst på 
agendan, kan vi få reda på viktiga skillnader i miljöarbetet mellan de olika fallen. Då frågorna 
som ställs är likadana i båda fallen kommer förstås även likheterna kunna belysas. Eftersom 
målet med intervjuerna är att få omfattande och bred information har vi vid utformandet av 
intervjufrågorna varit noggranna med att utforma dem så att respondenterna inte skulle kunna 
besvara dem med endast ett ja eller nej. Något annat som vi haft i åtanke vid utformandet av 

                                                
10 Bryman, 2001:340ff 
11Ibid:253f 
12 Ibid:299ff 
13 Ibid:146 
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intervjufrågor är att frågorna inte får vara ledande, då detta skulle kunna påverka 
respondentens svar. 
 
I studien gjordes det sammanlagt sex kvalitativa intervjuer varav fyra gjordes i Örebro och två i 
Opole. I Örebro intervjuades först en miljösamordnare och två politiker som alla arbetar för 
Örebro kommun. I Opole intervjuades en miljöansvarig tjänsteman från länsmyndigheten (Urząd 
Marszałkowski) och en tjänsteman från miljöavdelningen på Stadskontoret (Urząd Miasta). 
Anledningen till att vi intervjuade två politiker på Örebro kommun är att båda dessa hade miljö 
som huvudområde, men olika inriktningar. För att få fullständiga svar på våra frågor såg vi det 
därför som nödvändigt att intervjua dem båda. Tanken var från början att vi även skulle intervjua 
en politiker från Opole. Tyvärr så fanns det ingen som ville ställa upp på en intervju.  
 
I intervjun med tjänstemannen på länsmyndigheten i Opole tänkte vi, liksom i de andra 
intervjuerna, utgå från en intervjuguide. Då länsmyndighetens arbetsområde inte sammanfaller 
med de frågor vi tänkt ställa, utformades intervjun som en diskussion där respondenten öppet 
fick beskriva verksamhetens miljörelaterade arbetsområden. Denna intervju gav oss mycket 
information om hur avfallshanteringen ser ut i Opole län (Wojewódstwo Opolskie). Därför valde 
vi att göra ytterligare en intervju i Örebro, med någon från tekniska förvaltningen då denna är 
den avdelning i Örebro kommun som ansvarar för avfallshantering. På så sätt fick vi mer 
information och möjlighet att göra en bättre komparation av hur avfallshanteringen ser ut i de 
båda städerna. 
 
Det redskap vi använde oss av för att dokumentera intervjuerna var diktafon. Detta redskap 
fungerade mycket smidigt att spela in med och genom att den var mycket liten minskade det 
störningsmoment som klart märkbara inspelningsmoment kan medföra hos den intervjuade. 
Kvaliteten av inspelningen var mycket bra och det hördes tydligt vad alla respondenter sa. En 
ljudinspelning underlättade även avlyssningen av materialet då vi kunde lägga över och lyssna 
igenom intervjuerna på en dator.  
 
Som nämnt tidigare är reglerna vid kvalitativa intervjuer inte särskilt strikta, utan 
intervjupersonerna får relativt fritt berätta om sådant de finner intressant inom ramen av 
intervjuämnet. Detta medför att informationen i intervjuerna ibland kan sväva ut lite utanför 
forskarens egentliga intresseområde. En transkribering av allt vårt intervjumaterial skulle 
innebära att en hel del irrelevant information följde med. Vid sammanställningen av 
intervjumaterialet valde vi därför ut de delar av intervjuerna som vi ansåg väsentliga för vårt 
syfte.  
 
Kvalitativ analys av officiella dokument 
 
Statliga myndigheter lämnar kontinuerligt ifrån sig olika slags dokument som kan vara av 
intresse för samhällsforskare. Förutom mängder av statistik, som kan vara till nytta i 
kvantitativ forskning finns det även många textdokument, såsom policys och 
riksdagsprotokoll.14 De dokument som vi valt att använda oss av i denna uppsats är 
översiktsplanerna för Örebro kommun respektive Opole stad. Tanken var först att även 
analysera båda städernas miljöpolicy och miljömål. Dessa dokument var tyvärr inte 
tillgängliga i Opole och uteslöts därför ur studien. 
 

                                                
14 Bryman, 2001:361 
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Det är intressant att granska och analysera dokument som ett komplement till intervjuerna för 
att få en djupare inblick i de båda städernas miljöarbete. Dessutom är det möjligt att innehållet 
i dokumenten kan vara lite annorlunda vinklat jämfört med de intervjusvar vi får. Eftersom 
dokumenten skapades utan anknytning till vår undersökning är de givetvis inte vinklade efter 
någon intervjusituation med specifika frågor, såsom intervjusvaren. Översiktsplanen 
innehåller föreskrifter för hur den fysiska planeringen ska ske praktiskt. Därför är det 
intressant att undersöka om miljöfrågornas roll i denna handling går hand i hand med de 
intervjuades syn på miljöarbetet. Vi får på så sätt både en inblick i politiken likväl som i 
praktiken. 
 
Urval  
 
Eftersom det inte finns särskilt många som arbetar med miljöfrågor inom myndigheter vi valt 
att undersöka så är inte den totala populationen särskilt stor. Det viktiga har därför inte varit 
på vilket sätt vi valt ut våra intervjupersoner utan vilken kompetens de har och i vilken mån 
de är rätt kandidater att besvara våra intervjufrågor. Utifrån detta resonemang har vi valt att 
använda oss av såkallat snöbollsurval. Snöbolls- eller kedjeurval kännetecknas av att 
forskaren till en början får kontakt med ett fåtal personer som lämpar sig för en viss studie. 
Därefter används dessa kontakter till att kontakta ytterligare respondenter. På så sätt skapas ett 
kontaktnät som underlättar sökandet efter lämpliga intervjupersoner. Ett generellt problem 
med snöbollsurval är att det är osannolikt att stickprovet är representativt för någon större 
population. Det går alltså inte att generalisera svaren till någon annan än den intervjuade. 
Eftersom det inte är meningen att vi ska generalisera resultatet från våra intervjuer, utan 
använda det som informationskälla är detta problem irrelevant i vår studie.15  
 
Genom en bekant som arbetar med miljöfrågor och har förbindelser i både Sverige och Polen 
fick vi kontakt med en miljösamordnare från Örebro kommun samt med en professor som 
arbetar med miljöfrågor på universitetet i Opole. Vi tog först kontakt med miljösamordnaren 
på Örebro kommun och bestämde tid för en intervju. Efter att ha förklarat för henne vilken typ 
av frågor vi ville få svar på och att vi gärna även ville intervjua en politiker från kommunen 
rekommenderade hon oss att intervjua två politiker, då båda dessa personer arbetar med olika 
delar av de frågor vi tänkt ställa. Parallellt har vi genom e-mail kontaktat professorn i Opole 
och berättat om vårt arbete. Efter att ha erhållit information om vilka teman vi ville ta upp i 
intervjuerna försökte han hjälpa oss med att skaffa kontakter och boka in intervjuer med en 
tjänsteman och en politiker från Stadskontoret i Opole (Urząd Miasta Opola). Som nämnt 
ovan lyckades vi tyvärr inte få någon intervju med en politiker, utan endast med en tjänsteman 
från Stadskontoret. För att få en bredare inblick i miljöarbetet i Opole intervjuade vi istället en 
tjänsteman från miljöavdelningen på länsmyndigheten (Urząd Marszałkowski).  
 
Den sista intervjun gjordes med Tekniska förvaltningen på Örebro kommun. Vi fick kontakt 
med intervjupersonen genom att ringa växeln på Tekniska Förvaltningen och berätta om 
vilken information vi sökte. Därefter kopplades vi till en informationsansvarig på enheten som 
vi kunde bestämma tid för intervju med. 
 
Komparativ design 
 
Undersökningen bygger på en komparativ eller jämförande design. Vid en sådan 
undersökningsdesign använder man samma metoder vid studier av två olika fall för att sedan 

                                                
15 Bryman, 2001:116f 
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jämföra resultatet. När man gör en tvärkulturell komparativ studie, så som i detta fall, är det 
mycket viktigt att översättningen av de instrument som används för datainsamlingen är 
korrekt.16 För att undgå misstag i översättningen av intervjufrågorna har vi fått hjälp med 
översättningen av en person som talar både svenska och polska väl och som dessutom är insatt 
i miljöfrågor. En annan svårighet inom tvärkulturella studier är att det trots en korrekt 
översättning kan finnas problem med att de använda instrumenten kan vara okänsliga 
gentemot specifika nationella och kulturella kontexter.17 Detta tror vi dock inte kommer att 
vara något större problem i undersökningen då Polen och Sverige är relativt lika länder 
kulturellt sett och miljöfrågor ett mycket utbrett tema internationellt. 
 
Eftersom indelningen i administrativa enheter på lokal nivå ser olika ut i Sverige och Polen 
kan det vara svårt att göra en korrekt komparation av dessa18. För att göra en så bra 
komparation som möjligt har vi valt intervjupersoner som arbetar med liknande frågor på den 
lokala nivån i Opole som i Örebro. På så sätt har vi kunnat få jämförbar information om båda 
städers miljöarbete. Vi har utgått från de uppgifter som kommunen förvaltar över inom 
miljöområdet i Örebro för att sedan söka information om hur arbetet inom dessa områden ser 
ut i Opole. Avfallshantering utgör en viktig del i Örebros kommunala miljöarbete. I Polen 
förvaltas avfallshanteringen på länsnivå, vilket innebär att vi i denna fråga tvingats göra en 
komparation mellan en kommun i Sverige och ett län i Polen.  
 
Ett problem är att vi inte fick någon intervju med politiker i Polen. Detta innebär att det 
tillvägagångssätt vi använt oss av för att nå den önskade informationen skiljer sig lite mellan 
de olika fallen. Eftersom vi parallellt med intervjuerna ska göra en jämförelse av politiska 
dokument, kan vi trots detta få en bild av hur miljöarbetet ser ut på den politiska nivån. 
 
Båda författarna till denna uppsats studerar i Örebro och är bekanta med staden. Denna 
förförståelse kan påverka studien genom att intervjufrågorna är lite mer specifikt anpassade 
efter de omständigheter som finns i Örebro. Samtidigt så utgör EU:s miljödirektiv en central 
utgångspunkt för utformandet av frågorna, vilka ska ha lika inflytande på båda länderna.  
 
Eftersom vi endast använt oss av intervjuer och analys av dokument i denna studie, och 
därmed inte undersökt hur miljöarbetet ser ut i praktiken, är det möjligt att någon sida av 
verkligheten förbises. Genom valet av metod väljer man alltid bort andra metoder. Detta val 
får sedan stor betydelse för vilka resultat som uppnås. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Bryman, 2001:69f 
17 Ibid:70 
18 Redogörelse för de båda ländernas indelning i administrativa enheter följer i kapitel 5.  



11 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan följer de begrepp som använts som teoretiska utgångspunkter i uppsatsen. Avsnittet om 
hållbar utveckling sätts här i samband med Agenda 21 som är ett viktigt redskap i 
tillämpandet av hållbar utveckling i det lokala miljöarbetet. 
 
3.1 Hållbar utveckling 
 
I det tidiga 1900-talets miljöpolitik förflyttades miljöproblemen i tid och rum. Skorstenarna 
byggdes högre, ledningarna gjordes längre och avfall grävdes ner. Begreppet hållbar 
utveckling som utgör en viktig del i dagens miljöarbete, tar däremot hänsyn till tids- och 
rumsaspekter och problem uppfattas inte som avklarade bara för att de inte syns för stunden.19 
Alltså, arbetet med en hållbar utveckling innebär att det framtida tillståndet har lika stor 
betydelse som situationen i dagsläget.  
 
Begreppet hållbar utveckling växte fram ur insikten och rädslan, att om världens icke-
industrialiserade länder skulle utvecklas på liknande sätt som länderna i västvärlden, skulle 
detta leda till katastrofala effekter på miljön. För att försäkra att tredje världens 
industrialisering inte medför ytterligare miljöförstöring eller förbrukar naturresurserna allt 
mer, blev det nödvändigt att utarbeta nya strategier för hur länder kan nå utveckling.20 I 
samband med att rapporten Vår gemensamma framtid publicerades år 1987 av FN-
kommissionen World Conference on Economic Development, fick begreppet hållbar 
utveckling en central roll inom den internationella miljöpolitiken. Kommissionens ordförande 
var Gro Harlem Brundtland, tidigare statsminister i Norge, från vilken kommissionen erhållit 
sitt välkända namn Brundtlandkommissionen.21  
 
Enligt Brundtlandsrapporten är överutnyttjande av resurser och slöseri orsaken till 
miljöproblemen i världens utvecklade länder, medan det är fattigdomen som hotar miljön i 
tredje världen22. Människor som är fattiga tvingas ofta förstöra miljön i sin omgivning för att 
överleva23. En av grundidéerna i rapporten var att inte sätta ekonomisk tillväxt i motsats till 
miljö. Istället för kommissionen talan om en ekonomisk tillväxt som ska vara socialt och 
ekologiskt hållbar. Ekonomisk tillväxt anses vara nödvändigt för att bekämpa fattigdomen och 
uppnå en ekologisk hållbar utveckling. Samtidigt är miljön en förutsättning för den framtida 
ekonomiska utvecklingen. Helhetssynen att förena ekologisk, ekonomisk och social hänsyn 
utgör kärnan i Brundtlandsrapporten och anses vara en förutsättning för att en hållbar 
utveckling ska uppnås.24 Hållbar utveckling definieras i Brundtlandsrapportens som:  
 
”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”25. 
 
Begreppet innebär därmed att utvecklingen i världen kräver en balans mellan ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt perspektiv med förutsättningen att människors behov ska tillfredsställas 
i dagens samhälle såväl som i framtiden26.    

                                                
19 Corell & Söderberg, 2005:31 
20 Ibid:229 
21 Jagers, 2005:10 
22 Sundqvist, 2003:52 
23 Olsson, 2005:73 
24 Ibid:70 
25 Ibid:69 
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Hållbarhetstänkandet kan tolkas på en mängd olika sätt, vilket kommissionen ansåg som 
nödvändigt för att idén skulle kunna spridas globalt27. Begreppet fungerar som en målsättning 
för hur människor bör gå till väga för att nå bättre livsvillkor. Det finns emellertid inga 
fastställda lösningar för hur arbetet ska se ut i praktiken, utan det handlar om att anpassa 
tillämpningen av begreppets innebörd till de villkor som råder på den nivå vi befinner oss 
(global, regional, nationell) samt efter de ekologiska och samhälleliga system som gäller på 
lokal nivå.28  
 
Brundtlandsrapportens definition av begreppet hållbar utveckling har kritiserats på flera olika 
sätt, även då den anses vara den mest spridda och citerade definitionen29. Flera menar att idén 
med en hållbar utveckling har förlorat sin relevans på grund av begreppets vaghet, medan 
andra hävdar att det är denna tvetydighet som medfört att begreppet haft sådan framgång. 
Många miljöaktivister anser dessutom att hållbar utveckling är en motsägelse då ekonomisk 
tillväxt och konsumtion uppfattas som orsaker till miljöproblem, och på så sätt aldrig kan vara 
hållbara30. Världens u-länder har också riktat kritik mot rapporten för att utgå från en 
västerländsk uppfattning av begreppet, inriktat på en ekonomisk tillväxt. Debattörer i u-
länderna hävdade att orsakerna till miljöförstöring, ökande fattigdom samt den växande 
befolkningen i världen hörde till den norm som förutsatte att alla människor skulle ha en 
levnadsstandard av västerländskt slag. Istället ansåg kritikerna att det erfordrades en ny 
helhetssyn på hållbar utveckling frånsett ekonomisk tillväxt. Utveckling skulle då inte mätas i 
kvantitativa termer som exempelvis bruttonationalprodukten utan i kvalitativa.31 
 
Trots att Brundtlandkommissionens uppfattning av hållbar utveckling har kritiserats från flera 
håll har vi valt att utgå från denna. Anledningen är att den anses vara den vanligaste och mest 
citerade definitionen av begreppet inom politiska sammanhang.  
     
Agenda 21 

 
År 1972 hölls FN:s miljökonferens i Stockholm varigenom miljöfrågorna kom att få en hög 
placering på den internationella politiska dagordningen.  UNEP (United Nations Environment 
Program), som är FN:s miljöprogram, etablerades i samband med denna konferens och dess 
inrättande medförde ett ökat engagemang för miljöarbete på både global, nationell och lokal 
nivå. 20 år senare, 1992, höll FN ännu en konferens som fick avgörande inverkan på 
miljöarbete. Den hölls i Rio de Janeiro, och det var här som handlingsprogrammet för det nya 
millenniet, Agenda 21 antogs. Genom konferensen i Stockholm startades alltså ett omfattande 
internationellt miljöarbete som genom Riokonferensen banade väg för utvecklingen av 
Agenda 21.32  
 
Agenda 21 har sedan dess kommit att utgöra en betydande del av miljöarbetet i många av 
världens länder. Den är alltså ett handlingsprogram som innehåller mål och riktlinjer för hur 
en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot 
miljön vill man uppnå alla tre dimensioner av hållbar utveckling; social, ekologisk och 

                                                                                                                                                   
26 Jagers, 2005:13 
27 Olsson, 2005:74 
28 Corell & Söderberg, 2005:32 
29 Olsson, 2005:69 
30 Wickenberg, Nilsson, Steneroth Sillén, 2004:230 
31 Corell & Söderberg, 2005:28f 
32 Miljödepartementet, 2002:16f 
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ekonomisk. Dess riktlinjer är inte juridiskt bindande, men är däremot starkt politiskt och 
moraliskt bindande för de stater som deltog i Riokonferensen 1992. Det är meningen att 
Agendan ska ses som ett uppdrag till att delta i arbetet med miljö och utvecklingsfrågor för 
alla delar av samhället, från nationell till individuell nivå.33 En viktig mening inom Agenda 21 
är alltså att det finns starka kopplingar mellan det globala och det lokala. Tanken är att man 
måste handskas med miljöproblem på lokal nivå, för att uppnå globala förbättringar. Enligt 
handlingsplanen bör varje land och varje kommun känna skyldighet att uppsätta en egen 
Agenda 21, anpassad efter de miljöproblem och behov som finns just där.34  
 
Några viktiga principer som finns i Agenda 21 är Kretsloppsprincipen, Polluter Pays 
Principle, Försiktighetsprincipen, Substitutionsprincipen och Subsidiaritetsprincipen. Av 
intresse i denna uppsats är främst Polluter Pays Principle (PPP). Denna princip innebär 
kortfattat att förorenaren ska bära kostnaderna för föroreningarna.35 
 
Genom att lokala myndigheter är de som förvaltar infrastruktur, planeringsprocesser, 
miljöpolitik och regler på lokal nivå samt att de medverkar vid genomförande av den 
nationella miljöpolitiken, är deras deltagande mycket viktigt i det praktiska arbetet mot att 
förverkliga miljömålen i Agenda 21. Lokala myndigheter, såsom kommunen, är även centrala 
aktörer när det gäller att upplysa och föra dialog med allmänheten för att sprida agendans 
budskap.36 Genom denna decentralisering av miljöarbetet till lokal nivå kan man inbegripa 
hela samhället med alla sina beståndsdelar i det. 
 
3.3 Ekologisk modernisering  
 
Den ekologiska moderniseringsteorin utvecklades ur samhällsvetenskapliga debatter från 
1970-talen och framåt. Inom den ekologiska moderniseringen försöker man förstå och 
förklara hur det i en fortgående moderniseringsprocess kan tas hänsyn till miljön. Idéerna 
utgår från en antropocentrisk världsbild, vilken innebär att det är människan som står i 
centrum och att naturen ses i relation till mänskliga behov och värden.37 Den ekologiska 
moderniseringsteorin bryter sönder den tidigare industrimodernitetens synsätt om att 
ekonomisk tillväxt och miljö står i motsättning till varandra. Istället menar företrädarna för 
ekologisk modernisering att miljöhänsyn har institutionaliseras i samhället så att det i 
framtiden inte enbart kommer att innebära anpassning och försiktighet, utan även skapandet 
av nya affärsmöjligheter genom utvecklandet av ny miljöanpassad produktionsteknik och nya 
produkter. Miljöengagemang skapar på så vis ekonomisk utveckling och modernisering. Det 
ekologiska moderniseringstänkandet är därmed inte i behov av någon omvälvande 
samhällsförändring, utan växer fram ur de institutionella och sociala praktiker som redan är en 
del av samhället. Förändringen som krävs är ökad miljömedvetenhet inom varje sektor i 
samhället så att miljöhänsynen beaktas. Miljön ska ingå i den vardagliga politiken och inte 
längre utgöra ett avskilt område. Då miljöhänsyn införlivas i all politik uppstår 
samstämmighet mellan olika samhällsintressen och ett win-win-förhållande skapas mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn. Begreppet win-win handlar om när intressen som 
tidigare ansetts motstående kan sammanföras i en ömsesidig strävan. I och med att ekologisk 
modernisering anpassar miljöfrågan till de ekonomiska strukturer som är rådande i samhället, 

                                                
33 Regeringen, Hållbar utveckling, s.5 
34 Corell & Söderberg, 2005:72 
35 Sundqvist, 2003:54 
36 Regeringen, Hållbar utveckling, s.22f 
37 Olsson, 2005:82ff 



14 
 

och på så sätt förenar motsättningar som ekologisk balans med ekonomisk tillväxt, har 
ekologisk modernisering idag blivit en dominerande föreställning i hållbarhetsdebatten.38 
 
3.4 Polluter Pays Principle  
 
Polluter Pays Principle (PPP) är den äldsta av EU:s miljöprinciper då den tog sin första form 
redan 1973 och formulerades som att ”Kostnaden för förhindrande samt avlägsnandet av 
föroreningar i princip måste bäras av förorenaren”39. Flera delar av EU:s tidiga lag innefattar 
principen. Exempelvis direktiv 75/442 gällandes avfall, innebär att kostnaderna för säker 
avfallshantering ska beläggas på producenten. Tanken med PPP är att kostnaderna för 
förhindrande eller förebyggande av miljöförstöring inte bör läggas på skattebetalaren, 
konsumenten eller betalas av statliga fonder, utan bekostas av den enhet som ansvarar för att 
direkt eller potentiellt skada miljön. Principen baseras på argumentet att debiteringen av 
förorenarna kommer att fungera som ett incitament för dem att investera i mindre 
miljöskadliga metoder och teknologier. Det finns dock brister i argumentet. För det första 
kommer en industri, som tvingas betala avgifter för förhindrande samt reparation av 
miljöförstöring, nästan oundvikligen skicka vidare kostnaden till sina konsumenter genom 
förhöjda priser. På så sätt kommer förorenaren alltid att kunna undvika betalning. För det 
andra fungerar principen endast när den exakta källan till förstörelsen kan identifieras. Tyvärr 
har flertalet miljöproblem mer än en källa vilket gör det svårt att avgöra vem som är den 
ansvarige. Även när man ser till de miljöfonder genom vilka EU hjälper till att finansiera 
projekt för miljövård, motsäger dessa PPP, då de betalande i detta fall utgörs av EU:s 
skattebetalare och inte förorenarna. Alltså, det är relativt svårt att tillämpa denna princip i 
praktiken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
38 Malm, 2002:12f  
39 Egen översättning från engelska - ”The cost of preventing and eliminating nuisances must in principle be 
borne by the polluter” 
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4. Europeiska unionen  
 
Detta kapitel behandlar EU:s miljöpolitik samt fyra viktiga områden inom den som är 
relevanta för miljöarbetet i städer. Dessa områden utgörs av; Renare luft, Avfallshantering, 
Vattenskydd och avlopp samt Energi. Områdena utgör sedan en mall för disponeringen av 
intervjumaterialet samt i analysen. 
 
4.1 EU:s miljöpolitik 
 
Den Europeiska unionen (EU) har sedan början av 1970-talet varit engagerad i miljöfrågor. 
Från början fanns inga miljöföreskrifter inom unionen, utan dessa utvecklades i samband med 
den ökade förståelsen för miljön som en förutsättning för vår välfärd.40 Vid det europeiska 
toppmötet i Dublin år 1990, introducerades för första gången begreppet hållbar utveckling i 
EU 41. Innebörden av begreppet var då framförallt inriktat mot miljöskydd, men kom under 
1990-talet att få en mer omfattande betydelse 42. I och med att Amsterdamfördraget43 trädde i 
kraft 1999 blev hållbar utveckling ett grundläggande mål för EU. Miljökrav infördes i EU:s 
grundlagar och blev på så sätt integrerade i hela EU-samarbetet. En sådan utveckling innebar 
ett stort framsteg för miljöarbetet inom unionen såväl som i ansökningsländerna.44  
 
EU har i sin miljöpolitik starkt påverkats av idéerna om ekologisk modernisering, vilka liknar 
innebörden av hållbar utveckling men enbart utgår från de problem och behov som finns i 
Europa. En central tanke i den ekologiska moderniseringen är förhållandet mellan natur och 
ekonomi, där tillgången på naturresurser och ren miljö anses vara en nödvändighet för en 
ekonomisk och industriell utveckling. I och med ekologisk modernisering har begreppet 
hållbar utveckling kommit att politiskt accepteras av EU-medlemsstaternas regeringar. Detta 
av orsaken att utrymme ges till en ekonomisk tillväxt samtidigt som hänsyn tas till de 
konsekvenser på miljön som en sådan utveckling skapar. Hållbar utveckling tolkas i detta 
sammanhang som att det inte medför ett direkt hot gentemot den ekonomiska tillväxten.45   
 
Den Europeiska unionens gemensamma miljömål, tillsammans med principer och riktlinjer 
över hur målen ska uppnås, fastställs i ett så kallat miljöhandlingsprogram. EU:s första 
miljöhandlingsprogram antogs 1973 och det sjätte och senaste handlingsprogrammet, Miljö 
2010: Vår framtid, vårt val, antogs 2002 och sträcker sig fram till år 2012. I detta program 
ingår framförallt åtgärder och åtaganden på en europeisk nivå, men också insatser och 
skyldigheter som måste skötas på nationell, regional och lokal nivå samt även inom 
näringslivets olika sektorer.46 Hållbar utveckling utgör en viktig del i programmets 
miljöarbete och anses som en förutsättning för människans välfärd. Programmet gör det 
tydligt att ekologiska aspekter, tillsammans med sociala och ekonomiska, skall integreras i 
alla beslut inom unionen.47 Fyra områden prioriteras inom programmet: 48 
 

• Bekämpning av klimatförändringen 

                                                
40 Corell & Söderberg, 2005:17 
41 Wickenberg, Nilsson, Steneroth Sillén 2004:242 
42 Corell & Söderberg, 2005:17 
43 Amsterdamfördraget antogs vid det Europeiska rådets möte i Amsterdam 1997 och trädde i kraft 1999  
44 Euro Info Centre, EU satsar på hållbar utveckling 
45 Wickenberg, Nilsson, Steneroth Sillén, 2004:242 
46 Europeiska gemenskapernas kommission, Sjätte miljöhandlingsprogrammet 
47 Corell & Söderberg, 2005:18 
48 Ibid:62f 
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• Skydd av natur samt vilda djur och växter 
• Miljö- och hälsoåtgärder 
• Bevarande av naturresurser och avfallshantering 

 
Åren fram till handlingsprogrammets slut har EU valt att framförallt inrikta mot miljöproblem 
som världens ökande utsläpp av växthusgaser, minskningen av den biologiska mångfalden 
ökenspridning, avskogning, hoten mot marken, de tilltagande avfallsmängderna, 
luftföroreningarnas effekter på folkhälsa och miljö samt EU:s växande ”ekologiska 
fotavtryck”.49  
 
De flesta av Europas städer är drabbade av miljöproblem som dålig luft, trafikproblem, höga 
bullernivåer, utsläpp av växthusgaser, bebyggelsespridning, generering av avfall och 
avloppsvatten etc. För att lösa miljöproblemen och åstadkomma en hållbar utveckling av 
stadsmiljöer har EU utarbetat en strategi för stadsmiljön. Strategin innehåller riktlinjer för 
medlemsstater och lokala myndigheter som ska stödja och stimulera deras miljöarbete i 
Europas städer.50 Inom strategin prioriteras utveckling inom fyra huvudområden: hållbar 
stadsförvaltning, hållbara stadstransportsystem, hållbart byggande och hållbar stadsplanering. 
En viktig satsning inom strategin är att se till alla huvudstäder och städer med ett invånarantal 
över 100 000 antar en miljöledningsplan, vilken ska omfatta hela stadsområdet i varje enskild 
stad. Städerna ska enligt denna upprätta mål för att minska deras effekter på miljön samt 
genomföra ett miljöledningssystem för att uppnå målen.51  
 
Syftet med denna strategi är att förbättra stadsmiljön, få städerna attraktivare att arbeta och 
investera i, hälsosammare att leva i och att minska de miljöproblem som städerna skapar52.  
Städernas olikheter angående historia, geografi, klimat, administrativa och rättsliga villkor 
medför att det krävs lösningar anpassade efter deras speciella situation. Strategin grundar sig 
därför på den så kallade subsidiaritetsprincipen som innebär att åtgärderna ska utföras på den 
nivå där de skapar bäst effekt. De lokala myndigheterna har därigenom en avgörande roll i 
arbetet med att förbättra stadsmiljön.53   
 
Inom EU:s miljöpolitik ingår ett flertal områden. Nedan följer ett urval av dessa områden som 
vi valt att fokusera på utifrån vad vi anser är relevant för miljöarbetet i städer. Dessa områden 
inbegriper renare luft, avfallshantering, vattenskydd och avlopp samt energi.   
 
4.1 Renare luft 
 
EU:s mål i klimatförändringspolitiken är att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom 
begränsa temperaturökningen i världen. Genom det så kallade Kyotoprotokollet har EU åtagit 
sig att mellan 2008-2012 minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 % räknat från hur nivån 
såg ut 1990. För att uppnå detta mål arbetar EU med att införliva klimatpolitiken inom alla 
politikområden, men framförallt inom energipolitiken och transportpolitiken. Några andra 
områden som unionen arbetar inom för att hantera klimatförändringarna är främjandet av 
miljöavtal med industrin, energieffektivisering, ökad användning av förnyelsebara 
energikällor samt förbättrad information om klimatförändringarna till medborgarna.54  

                                                
49 EU, Översikt över EU:s verksamhetsområden - Miljö 
50 EU, Temainriktad strategi för stadsmiljö 
51 EU, Förberedelser inför en strategi för stadsmiljö 
52 EU, Temainriktad strategi för stadsmiljö 
53 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006, Den temainriktade strategin för stadsmiljö 
54 EU, Sjätte miljöhandlingsprogrammet 
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EU:s miljölagstiftning innefattar inte enbart mål om att minska utsläppen av växthusgaser, 
utan även om att förbättra luftkvalitén. Föroreningar i luften medför allvarliga konsekvenser 
för människors hälsa och påverkar miljön negativt genom exempelvis försurning och 
övergödning. Då luftföroreningar är gränsöverskridande, innebär dessa problem både för den 
lokala omgivningen som för nationer utanför landets gränser. EU:s insatser för att minska 
luftföroreningarna sträcker sig därför genom flera nivåer, från internationell till lokal nivå.  
I städerna, där merparten av industrierna och transporterna finns koncentrerade, utgör 
luftföroreningarna ett stort problem. I stadsområdena bor också omkring 80 % av EU:s 
befolkning. För att förbättra luftkvalitén i städerna har unionen utvecklat ett ramdirektiv för 
luftkvalitetsstyrning. Direktivet innebär stränga krav för städerna att bevaka sina utsläpp av 
flera förorenande ämnen samt att sammanställa handlingsplaner för att minska 
luftföroreningarna på både kort och lång sikt. I ramdirektivet ingår bland annat en punkt som 
ger myndigheter rätt att avbryta verksamheter i staden, då även biltrafik, när det föreligger en 
risk att gränsvärdena kan överskridas. Direktivet innefattar även ett informationskrav som 
innebär att då luftkvalitetsnormerna överskrids, måste städerna offentliggöra sina planer för 
hur de skall lösa problemet.55  
 
4.2 Avfallshantering 
 
Nära två miljarder ton avfall produceras varje år i EU:s medlemsstater varav en viss andel 
utgörs av farligt avfall som innebär stora risker för miljön och människors hälsa56. Större 
mängden av avfallet deponeras på avfallsupplag eller bränns i förbränningsanläggningar, vilka 
båda medför negativa konsekvenser för miljön. Avfallsupplag kräver alltmer mark medan 
förbränningen orsakar föroreningar i luft, vatten och mark samt växthusgaser i atmosfären.57 
Trots att en allt större del av avfallet återvinns eller förbränns, minskar inte dess totala mängd 
på grund av att vi ständigt producerar mer avfall. För att minska avfallsmängden samt ha 
möjlighet att omhänderta avfallet, har EU utarbetat ett direktiv för samordnad avfallshantering 
i medlemsländerna. I enlighet med direktivet ska medlemsstaterna bland annat förbjuda 
övergivande och dumpning av avfall. De skall även arbeta för att förebygga uppkomsten av 
avfall samt för att öka avfallsåtervinningen. I direktivet ingår även krav om att de behöriga 
myndigheterna i respektive medlemsstat ska upprätta en eller flera avfallshanteringsplaner. 
Direktivet innehåller även bestämmelser om att avfallstransporterna måste minskas.58  
 
4.3 Vattenskydd och avlopp 
 
Föroreningar i vatten tar liksom luftföroreningar ingen hänsyn till administrativa gränser och 
skapar på så vis också gränsöverskridande problem. Insikten därom medförde att Europeiska 
unionen i slutet av år 2000, upprättade ett ramdirektiv för vattenskydd och förvaltning av 
vattenresurser.59 Enligt detta vattendirektiv ska de vatten som tillhör Europeiska unionen 
kartläggas och identifieras för att sedan uppdelas efter avrinningsområde60 och 
avrinningsdistrikt. Det ska även antas förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som passar varje 
enskild vattenförekomst.61 I direktiven fastställs bland annat gränsvärden för utsläpp i vatten, 

                                                
55 Europeiska Kommissionen – Generaldirektoratet för miljö, Ren luft i EU  
56 EU, Avfallshantering 
57 Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för kommunikation, 2005, Europa på väg 
58 EU, Bortskaffande av avfall 
59 SOU 2002:107, s. 43 
60 Det område som samlar upp och leder nederbördsvatten till en huvudflod (Olsson & Vilhelmsson 1997:10) 
61 EU, Ramdirektiv för vatten 
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miljökvalitetsnormer62 och föreskrifter för områden som är skyddade63. Direktiven innefattar 
också regler för att skydda inlandsytvatten, grundvatten64, vatten i övergångszon och 
kustvatten. Ett flertal är även koncentrerade till specifika områden som dricksvatten, 
badvatten eller avloppsvatten. Syftet med vattendirektivet är att hindra och minska 
föroreningar, främja hållbar användning av vattenresurser, skydda miljön, förbättra tillståndet 
för ekosystemen i vatten samt mildra effekterna som uppstår vid översvämningar och torka.65  
 
4.4 Energi 
 
Dagens höga energianvändning ligger bakom 80 % av alla utsläpp av växthusgaser inom den 
Europeiska unionen. Den utgör på så sätt en grundläggande orsak till klimatförändringarna 
och bidrar dessutom till större delen av luftföroreningarna.66 Målet i EU:s energipolitik är att 
minska sin energiförbrukning med 20 % fram till 2020. Unionen har även fastställt ett mål om 
att 20 % av all energi som förbrukas inom EU år 2020, ska komma från förnyelsebara 
energikällor (vindkraft, solenergi och solceller, biomassa och biobränslen, geotermisk värme 
och värmepumpar). Idag står de förnyelsebara energikällorna enbart för en mycket liten andel 
av energin, vilket har att göra med att dessa innebär högre kostnader än traditionella 
energikällor.67 EU:s åtgärder för att kunna åstadkomma hållbara besparingar av energi handlar 
bland annat om att utveckla energisnål teknik och energisparande produkter och tjänster, samt 
om att ändra invånarnas beteende till att minska sin energianvändning utan att erhålla en 
sämre livskvalitet.68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
62 Föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Vad är en miljökvalitetsnorm?) 
63 SOU, 2002:107, s.44 
64 Vatten i den s.k. mättade zonen där alla jordens porutrymmen är vattenfyllda (Olsson & Vilhelmsson 1997:43) 
65 EU, Ramdirektiv för vatten 
66 Europeiska gemenskapernas kommission, 2007, En energipolitik för Europa  
67 EU, En energipolitik för Europa 
68 EU, Handlingsplan för energieffektivitet 2007-2012 
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5. Miljöarbete i Örebro och Opole 
 
I följande kapitel redovisas den information vi fått genom intervjuer och dokumentanalys. För 
att ge en bra överblick av var stads miljöarbete inleds kapitlet med all information om Örebro, 
för att sedan följas av informationen om Opole. Eftersom ländernas administrativa uppdelning 
på lokal nivå skiljer sig innefattar kapitlet även två korta beskrivningar av hur denna 
uppdelning ser ut i Sverige och Polen. 
 
5.1 Kommunens uppgifter 
 
I Sverige utövas den offentliga verksamheten på tre olika nivåer; lokal, regional och nationell 
nivå. Den lokala nivån utgörs av kommuner som för närvarande uppgår till 290. Kommunens 
huvudsakliga uppgift består i att sköta större delen av den samhällsservice som finns inom 
dess gränser. Förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg tillhör kommunens viktigaste 
uppgifter, men de ansvarar även för plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd samt för 
vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering.69 Dessa verksamheter har kommunen enligt 
lag en skyldighet att tillhandahålla med, medan andra uppgifter som att värna om miljö och 
natur, arbeta för en förbättrad hälsa eller för en social eller kulturell utveckling, tillhör sådana 
uppgifter som för varje kommun är frivilliga och något som lokala politiker beslutar om. 
Staten vill att kommunerna ska ha så stort inflytande över sin verksamhet som möjligt och 
varje kommun har därigenom stor frihet att själva bestämma vilka områden de vill prioritera. 
Detta medför att Sveriges kommuner, i jämförelse med andra länder, har ett mycket starkt 
självstyre.70 Förutom kommuner, är Sverige också indelat i län. I varje av Sveriges 21 län 
finns en länsstyrelse som fungerar som en länk mellan kommuner å ena sidan och riksdag, 
regering och centrala myndigheter å andra sidan71. Länsstyrelsen är en statlig samordnande 
myndighet som fullföljer regeringens politik på länsnivå. Den behandlar frågor inom hela 
samhällsområdet såsom miljö, näringsliv, sociala frågor, kommunikationer och infrastruktur 
etc. 72 I länsstyrelsens arbete ingår även tillsyn, uppföljning och utvärdering av flera av de 
kommunala myndigheternas eller andra aktörers uppgifter73.  
 
5.2 Analys av Örebros översiktsplan 
 
Enligt den svenska plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Arbetet med översiktsplanen ska utgå från Agenda 21 vilket 
innebär att planeringen ska leda till ett miljömässigt, socialt, ekonomiskt och kulturellt 
hållbart samhälle.74 Planen visar grunddragen för den avsedda användningen av kommunens 
mark- och vattenområden och lägger stor tyngdpunkt på medborgarinflytande. 
Översiktsplanen är inte rättsligt bindande men ska användas som vägledning vid framtida 
kommunala beslut.75 Örebro kommuns rådande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 
år 2002. Sedan dess har det framkommit flera planer och dokument, däribland Örebro 

                                                
69 Sveriges kommuner och landsting, Vad gör kommunerna? 
70 Örebro Kommun, Så fungerar kommunen 
71 Länsstyrelserna, Om länsstyrelsen 
72 Länsstyrelsen Örebro län, Om länsstyrelsen 
73 Regeringskansliet, Om länsstyrelser 
74 Örebro kommun, Vad är en översiktsplan? 
75 Nyström, 2003:148f 
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miljömål, samt uppstått flera frågor som behöver utredas. 76 Arbetet med en ny översiktsplan 
har därför påbörjats, vilken förväntas träda i kraft omkring 2010-201177.   
 
Renare luft 
 
Luften i staden förorenas av farliga ämnen och partiklar genom bland annat utsläpp från olika 
motordrivna fordon. För att förbättra luftkvalitén är det därför viktigt att minska utsläppen. 
Föroreningarna som ändå släpps ut bör i största möjliga mån omhändertas på platsen där de 
produceras. Stadsluften renas genom att det i anslutning till gator och vägar, planteras fler träd 
som tar hand om koldioxiden och binder damm samt andra partiklar som skapas av trafiken.   
För att minska miljöbelastningen bör också en allt större del av varutransporterna ske via tåg. 
Vid varutransporter med lastbil in till staden är samdistribution med mindre bilar viktigt för 
att minska utsläppen i centrum. I den centrala delen av staden bör också den bilfria zonen 
utökas. 
 
För att öka antalet bussresenärer i staden måste flera förbättringar ske. Dessa förbättringar 
innefattar ett effektivare busslinjenät, moderna bussar, bra informationssystem, belysta och 
bekväma gång- och cykelvägar fram till hållplatserna, uppvärmda busskurer och låsbara 
cykelställ.     
 
Planeringens utgångspunkt är Örebro som cykelstad. Persontransporterna i staden bör 
framförallt ske via cykel och därnäst med buss. Därför prioriteras cyklistens behov av korta 
avstånd samt bra, trygga och trevliga cykelvägar. Vid utbyggnaden av staden är det därmed 
viktigt att bostäder inte byggs längre ut än ungefär fem kilometer från centrum. För att 
underlätta för cyklisterna byggs nya cykelstråk och sker förbättringar av de tidigare. Antalet 
cykelparkeringar, varav vissa är väderskyddade, utökas också i centrum. Det sker även 
återkommande kampanjer för att ändra resvanor och öka andelen cykelresor i staden. 
 
Avfallshantering 
 
Atleområdet78 har stort utrymme som täcker kommunens behov under en lång tid framöver. 
Mängden deponerat avfall kommer successivt att minska. Det brännbara avfallet ska 
utsorteras för att tillvarata energiinnehållet. För återvinningsstationer och den hushållsnära 
hanteringen av källsortering samt kompostering ska mark avsättas.    
 
Vattenskydd och avlopp 
 
I Örebro kommun finns goda tillgångar av både yt- och grundvatten, vilka ska skyddas och 
användas utifrån ett hållbart långsiktigt perspektiv. Mycket av Örebros dagvatten79 som 
innehåller en hel del förorenande ämnen, samlas upp och rinner via ledningssystem till så 
kallade recipienter, det vill säga diken, vattendrag och sjöar. För att minska utsläppen i 
recipienterna bör de bidragande källorna såsom biltrafiken, industrin, uppvärmning med flera 
minska. Det bör också möjliggöras så att allt dagvatten tas omhand lokalt (LOD)80 via 

                                                
76 Örebro kommun, Framtidens Örebro- ny översiktsplan 
77 Intervju politiker, Örebro kommun (080414) 
78 Avfallsupplaget i Örebro kommun 
79 Ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten (Kommunfullmäktige, Stockholms kommun, Dagvattenstrategi för 
Stockholms stad) 
80 Lokalt omhändertagande av vatten 
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dammar eller våtmarker där vattnet stannas upp och renas innan det leds vidare ut i 
vattendragen.  
 
Energi 
 
På sikt ska hela kommunens energiförsörjning utvinnas ur förnybara energikällor. Därför 
stimulerar kommunen användningen av förnybara energikällor vid varje ny- och ombyggnad.   
Vid nybyggnationer tas det även hänsyn till väderstreck, vindförhållanden, skuggningar, 
höjdförhållanden med mera för att minimera energibehovet vid uppvärmning och kylning. 
 
5.3 Intervjuer, Örebro kommun 
 
Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna med två tjänstemän och två politiker från 
Örebro kommun. Dessa har förts samman till en text för att ge en mer överskådlig bild av hur 
miljöarbetet ser ut i Örebro kommun. 
 
Styrande dokument i miljöarbetet 
 
Örebro kommun tar hänsyn till de miljödirektiv som fastställts av EU, men i flera fall anses de 
som för svaga. Därför nöjer man sig inte med EU:s krav utan går ofta längre i frågorna. 
Sveriges uppsatta miljömål innebär många gånger starkare krav än EU:s direktiv. Orsaken till 
det är att Sverige under en längre tid har legat långt fram i miljöarbetet. EU:s direktiv för 
vatten arbetas det mycket med, framförallt för att Svartån rinner genom Örebro. Kommunen 
styrs även av EU:s lagstiftning angående vilka kemikalier som får användas. Det handlar 
exempelvis om vilken färg gatorna målas med och vilka kemikalier som används för att rena 
vattnet i avloppsreningsverken. Kommunen har dessutom skrivit under EU:s borgmästaravtal, 
vilket är ett avtal för alla Europas städer som bland annat vill medverka till att minska sina 
koldioxidutsläpp med minst 20 % fram till 2020. Ett sådant krav ingick redan i det 
kommunala miljöarbetet, men ett medverkande i avtalet sätter press på andra städer i Europa 
om att också delta. Avtalet visar också länderna utanför Europa, som exempelvis Kina, att 
Örebro som en del av Sverige och västvärlden, tar ansvar för den miljöförstöring den orsakat.  
 
Kommunen tar även hänsyn till EU:s princip Polluters Pays Principle (PPP) genom de 
ekonomiska styrmedel kommunen förfogar över, såsom differentierad avfallstaxa för sopor. 
Alla fastighetsägare i kommunen får välja bland tre olika avfallsabonnemang81 som skiljer sig 
utifrån hur det komposterbara avfallet hanteras på fastigheten. Det minst miljövänliga 
avfallsabonnemanget som innebär att inget avfall sorteras, medför den högsta avfallstaxan. 
Höjda parkeringsavgifter är ett annat exempel på hur kommunen tillämpar PPP. 
 
Merparten av Örebro kommuns miljöarbete utgår från Örebro miljömål, vilket är kommunens 
miljöprogram för perioden 2005-2010. Syftet med programmet är att Örebro ska utvecklas till 
en långsiktig hållbar kommun och innehåller kommunens miljöpolicy och miljömål. Målen i 
miljöprogrammet utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och omfattar alla enheter inom 
kommunens organisation. Varje år görs en uppföljning av miljömålen för att se hur arbetet 
gått och vad som behöver göras för att målen ska uppnås. Tre områden prioriteras i 
programmet; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö  och allas vårt ansvar. Arbetet för att 
begränsa klimatpåverkan innebär framförallt minskning av koldioxidutsläpp men även om att 
spara värme och energi. I dagsläget har väldigt många av kommunens lokaler ett energisystem 

                                                
81 Hemkompostering, hämtning av komposterbart avfall och osorterat avfall. 
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som värmer lokalen samtidigt som ett annat energisystem, luftkonditionering, kyler ner 
lokalen. Tidigare var elen så billig att denna dubbla elförbrukning inte var något som 
uppmärksammades men i nuläget satsar kommunen mycket på energieffektivisering av sina 
byggnader. Inom området giftfri miljö arbetas det med kemikaliehantering samt utsläpp av 
föroreningar, och arbetet för allas vårt ansvar innebär att öka kunskapen och 
miljömedvetenheten i kommunen så att alla vet hur de kan bidra till en bättre miljö. Detta görs 
bland annat genom att informera skolungdomar om miljöfrågor, vilka många gånger också har 
inverkan på sina föräldrar.  
 
Örebro miljömål är en omarbetad och mer utvecklad version av kommunens Agenda 21-
vision, Örebro år 2025. För att tydliggöra innebörden av visionen bröts den ner till Örebro 
miljömål, innehållandes mer konkreta mål för miljöarbetet. Det ansågs viktigt att förstå hur 
miljöarbetet ska gå till för att alla skulle kunna ta sitt ansvar och delta i miljöarbetet.  
 
Renare luft 
 
Klimatfrågan tillhör en av de frågor som kommunen valt att inrikta sig på då det är en viktig 
fråga globalt, men även för att den är högst aktuell. Ett nytt klimatkontor ska inrättas och få en 
central organisatorisk placering i kommunen för att markera frågans angelägenhet. Fler 
processledare ska också tillsättas att arbeta inom de områden som berör klimatförändringarna. 
Det finns också en förväntan om att kommunen ska kommunicera klimatfrågan utanför 
kommunen som organisation, med företag och andra organisationer. I dagsläget är detta något 
som är på gång på motionsstadiet. Tanken är att det ska finnas bindande protokoll där företag 
gjort klimatåtaganden om att minska sina utsläppsmängder under en bestämd tidsperiod. Det 
fungerar ungefär som Kyotoprotokollet på lokal nivå och har därför ibland kallats för 
Örebroprotokollet. Kommunen har också arbetat mycket med att klimatfrågan ska aktualiseras 
på konferenser och i företagarnätverk samt i forum där sådana frågor inte uppmärksammats i 
någon större utsträckning, utan det mer handlat om att stärka näringslivet.   
 
Kommunens ansvar vid föroreningar i luften handlar om att göra mätningar och studera hur 
halterna av olika föroreningar ser ut i förhållande till miljökvalitetsnormerna, vilka baseras på 
EU:s ramdirektiv för luft. Ligger halterna i närheten av att överskrida miljökvalitetsnormerna, 
är kommunen ansvarig att ha god uppsikt över hur värdena ser ut genom regelbundna 
mätningar. Skulle halterna överskrida miljökvalitetsnormerna har kommunen en skyldighet att 
lösa problemet genom att exempelvis dra om vägar, planera om staden etc. I dagsläget har 
kommunen framförallt problem med partiklar i luften, där nivåerna ligger på gränsen för vad 
som är godtagbart enligt miljökvalitetsnormerna. Partiklar i luften förorsakas bland annat 
genom förbränningen i dieselmotorer, men också av gammal asfalt som rivs upp när bilar kör 
med dubbdäck på bara gator, vilket ofta är fallet vid milda vintrar. Under soliga vårdagar 
torkar asfalten som rivits upp och blir till ett damm som virvlar upp och blandas med luften 
när bilarna kör och det börjar blåsa. Kommunen har därför infört dubbdäckskampanjer som 
ska få människor att minska användningen av dubbdäck och istället få dem att använda 
vinterdäck.  

Under det senaste året har kommunen även arbetat mycket gentemot näringslivet, vilket är en 
del av arbetet inom kommunens prioriterade område allas vårt ansvar. EON, Örebros 
huvudsakliga energiförsörjare, är ett av företagen som kommunen arbetar mycket med för att 
se hur de kan förbättra sitt miljöarbete. Genom dialogerna som förs med EON och andra 
företagare arbetar kommunen för att uppmana dem till en gemensam minskning av utsläpp 
med 40 % fram till 2020.  
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Örebro kommun har sedan ett par år tillbaka gjort stora satsningar inom området hållbara 
transporter. Enheten för hållbara transporter arbetar framförallt för att begränsa bilismen i 
staden och därigenom minska luftföroreningarna. Kommunen har dessutom antagit en ny 
transportplan för hållbara transporter som innehåller radikala åtgärder för att begränsa 
biltrafiken. Begränsningarna görs genom att höja parkeringsavgifterna och sänka 
hastighetsgränserna i staden samt genom att bilisterna på vissa gator enbart tillåts köra på de 
gåendes och cyklandes villkor. Ett antal parkeringsplatser har även tagits bort i innerstaden 
som en signal om att inte använda bilen i staden. Anledningen till att kommunen valt att satsa 
på området hållbara transporter är att det är ett område där kommunen har väldigt stort 
inflytande och därmed också stor möjlighet att påverka. Då kommunen har 
planeringsmonopol styr den över detaljplaner och översiktsplaner och därigenom över hur 
bland annat vägar, cykelvägar och gångstråk ska dras. Kommunen utformar också 
hastighetsbegränsningar och bestämmer parkeringsavgiften på de kommunala parkeringarna.    
 
I Örebro påverkas också luftkvalitén av att det är mycket tung trafik som åker genom staden. 
För att minska lastbilstransporterna råder diskussioner om att öppna en kommunal 
transportcentral dit alla kommunens inköp ska transporteras. Tanken är sedan att det från 
transportcentralen enbart ska åka en lastbil med alla varor som ska till en plats, exempelvis en 
skola. Detta medför att det inte behöver åka flera halvfulla lastbilar till samma plats.  
 
Biogassatsningen är också stor inom kommunen, där arbetet bland annat bestått i att rena 
rötgasen som kommer från avloppsreningsverket så att den kan användas som drivmedel i 
biogasbilar. Kommunen har också tagit initiativ tillsammans med Swedish Biogas 
International AB om att bygga en ny produktionsanläggning för biogas vid Atleverket. Delar 
av biogasen som bildas i den nya anläggningen ska sedan användas till de nya biogasbussarna 
som ska tas i bruk från år 2009. I dagsläget utvinns biogas ur gamla sopor på Atleverket samt 
Venatippen82. Gasens kvalitet lämpar sig enbart för uppvärmning.  
 
Stora insatser görs också på kollektivtrafiken där en utredning gjorts över det nuvarande 
linjesystemet och kommuninvånarna har fått komma med åsikter. I dagsläget går 
stadsbussarna med en genomsnittshastighet på 7km/timmen, vilket är alldeles för långsamt för 
att folk ska välja att åka buss. Arbetet för att uppmuntra användandet av lokaltrafiken handlar 
mycket om att försöka rikta sig mot rätt målgrupp, då det inte är gångare eller cyklister man 
främst vill uppmuntra till att åka buss utan bilisterna. Örebro har under en längre tid haft ett 
välutvecklat cykelnät. Cyklisten inkluderas i all planering vilket bland annat har medfört att 
cyklister har företräde i vissa korsningar samt att cykelbanor plogas före bilvägarna under 
vintertid i staden. Byggs nya områden eller hus planeras det även för nya cykelvägar och 
cykelparkeringar. I dagsläget råder problem med brist på cykelparkeringar i staden, vilket 
medför svårigheter för cyklisterna då cyklar inte får parkeras där det inte finns tillgång till 
cykelställ.  
 
Avfallshantering 
 
Örebro kommuns ansvar angående avfallshantering avser inte allt avfall utan enbart det avfall 
som kommer från hushåll. Avfallet utgörs av hushållsavfall (delas in i utsorterat organiskt 
avfall83 och övrigt restavfall), farligt avfall och grovavfall. I dagsläget bränner Örebro 
kommun en stor del av sitt avfall, medan en del komposteras samt sorteras och återvinns. 

                                                
82 Örebros tidigare avfallsupplag 
83 Komposterbart avfall 
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Endast en mycket liten del av avfallet deponeras. Kommunen ansvarar inte för företags avfall 
eller för avfallet som sorteras i form av förpackningar på de återvinningsstationer som finns 
runtom i staden. Kommunen ställer emellertid krav på företag och bostadsföreningar genom 
olika avfallsföreskrifter. De flesta företagen anlitar kommunen för att ta hand om soporna 
men det finns även företag som har egen avfallshantering.  
 
Varje år omhändertas omkring 23 000 ton restavfall från Örebro kommuns hushåll, varav två 
tredjedelar hämtas av kommunala sopbilar. Den återstående tredjedelen körs av IL recycling, 
som anställs av kommunen. Restavfallet förbränns på behandlingsanläggningen SAKAB som 
ligger några mil utanför Örebro. Förutom att förbränna Örebros avfall förser även SAKAB 
kommunen med en hel del varmvatten, som värms upp under förbränningsprocesserna och går 
ut i fjärrvärmenätet. Omkring 6000 ton organiskt avfall komposteras årligen och säljs sedan 
till villaägare eller företag som kompostjord av hög kvalitet. Ett problem är att det inte alltför 
sällan slängs plast i avfallskärlen för kompostering. En viss mängd av plasten kan gallras bort, 
men finns det för mycket bränns det komposterbara avfallet med restavfallet.  
 
Kommunens arbete för att minska avfallsmängderna har bland annat handlat om att 
uppmuntra källsortering på olika vis, vilket har resulterat i att andelen källsorterat avfall i 
kommunen har ökat. Trots detta ökar kommunens totala avfallsmängd som en följd av den 
högkonjunktur som råder i Sverige, då denna medfört en stegrad konsumtion av varor. Förslag 
finns också om att börja röta organiskt avfall84, vilket innebär att avfallet får ligga inomhus i 
en tryckkammare och ruttna tills det så småningom bildas gaser som sedan omvandlas till 
biogas. Planer om att börja röta organiskt avfall fanns redan för några år sedan, men då 
saknades rätt teknik och en stor kompostanläggning byggdes istället. Skulle kommunen börja 
röta avfall skulle det medföra hårdare krav på kommunmedborgarnas sorteringsvanor, som i 
dagsläget är långt ifrån bra. Problemet ligger i att många invånare inte bryr sig om att sortera 
sina sopor eller sorterar på ett felaktigt sätt. Felsorteringen medför att en allt större mängd 
avfall måste brännas. Då mängden brännbart avfall överskrider gränsen för vad SAKAB 
enligt sitt miljötillstånd kan ta emot, vilket var fallet förra året, måste kommunen köpa den 
tjänsten av ett annat företag i Sverige och transportera sina sopor dit på lastbil. För att minska 
mängden brännbart avfall och få kommunmedborgarna bättre på att sortera, har avfallsverket 
anställda informatörer som gör hembesök hos människor för att informera om sortering. 
Besök har också gjorts till flera invandrarföreningar som efterfrågat information. I samband 
med fakturan för avfall skickas det även med ett informationsblad om hur sortering går till.  
 
Kommunen ansvarar för de 5 återvinningscentraler85 som är utplacerade i och runtom Örebro. 
Vid dessa centraler tas det årligen emot omkring 14 000 ton avfall som till stor del består av 
grovsopor, farligt avfall och förpackningar. Vid dessa centraler sorteras avfallet i 16 
fraktioner som delas in i ytterligare underkategorier. Denna verksamhet fungerar mycket bra 
med hjälp av att personalen vid centralerna kontrollerar att besökarna sorterar rätt. Av det 
insamlade avfallet går omkring 20 % till förbränning, 5 % deponeras och resten återvinns.  
 
För det avfall som sorteras på återvinningsstationerna ansvarar en rikstäckande organisation 
kallad förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.86 I Örebro finns det ett 50-tal sådana 
återvinningsstationer på vilka det år 2006 samlades in nästan 52 000 ton sorterat avfall. På 
dessa stationer samlas följande fraktioner in; färgat/ofärgat glas, metall, plast- och 
pappersförpackningar samt tidningspapper.  

                                                
84 Organiskt avfall är detsamma som komposterbart avfall  
85 Ägs av kommunen och är en service som ingår i medborgarnas avfallstaxa 
86 Ägs av de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur 
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Det finns en avfallsanläggning i Örebro, Atleverket, där det årligen deponeras omkring 15 000 
ton avfall. Detta avfall består främst av industri- och byggavfall, men även av den aska som 
bildas efter förbränningen av hushållsavfallet på SAKAB 87. Delar av askan används sedan 
som utfyllnadsmaterial i byggen. Komposteringen av allt utsorterat organiskt avfall i 
kommunen genomförs också på Atleverket.  
 
I Örebros centrum finns det endast papperskorgar för blandat avfall. Anledningen till att det 
inte finns några sorteringskärl i centrum, där man skulle kunna slänga glasflaskor eller 
metallförpackningar, är att det är svårt att få ett sådant system att fungera. Enligt kommunen 
är utmaningen idag att lyckas få folket att överhuvudtaget slänga skräpet i soptunnor, och inte 
på marken som många gör.  
 
Vattenskydd och avlopp 
 
I Örebro finns ett speciellt avloppsnät för dagvatten. Dagvattnet leds från stadens gatubrunnar 
genom ett rörledningssystem ut i Svartån. För att rena dagvattnet från föroreningar har 
kommunen anlagt dagvattendammar som dagvattnet passerar innan det rinner ut i Svartån och 
vidare till Hjälmaren. I dammarna fördröjs dagvattnet så att föroreningar försvinner upp i 
luften eller sjunker till botten där det slammas och sedimenteras så att mindre utsläpp når ut i 
vattendragen. Kommunen bygger flera dammar per år för att en allt större andel av dagvattnet 
ska renas. Vid planering av nya bostadsområden är det också viktigt att ta hänsyn till 
grundvattennivån i området. I ett område med hög grundvattennivå är omhändertagandet av 
dagvatten särskilt viktigt för att få en bra bärighet i marken och undvika att husen sätter sig. 
Alla bygglov innehåller idag krav om att dagvattnet ska omhändertas, både ur miljösynpunkt 
för vattendragens skull och för bärigheten i marken. Grundvattennivån arbetar kommunen 
också med utifrån ett klimatperspektiv. Då klimatförändringarna antas medföra en kraftig 
ökning av nederbörd i form av regn inom de närmaste 20 åren, arbetar kommunen med en 
beredskapsplan för hög grundvattennivå. Det finns bland annat planer på att valla in 
stadsdelen Rynninge som ligger väldigt lågt och intill Hjälmaren. 
 
Merparten av stadens avloppsvatten renas i avloppsverk innan det rinner ut i Svartån. 
Avloppsverken har krav på sig om att avloppsvattnet ska uppnå vissa reningsgrader av bland 
annat fosfor. Enskilda avlopp inom kommunen ligger under Miljökontorets tillsyn. 
Kommunen arbetar även för att rena Svartån så att den blir badbar, vilket är väldigt 
symboliskt för Örebro. Svartån innehåller i dagsläget alldeles för mycket bakterier som 
troligtvis härstammar från utsläpp från jordbruket. 
 
Energi 
 
Örebro kommun arbetar väldigt mycket med energieffektivisering inom sina kommunala 
fastigheter i ett stort projekt kallat EPC-projektet, som sträcker sig mellan 2005-2011. För det 
totala beståndet av fastigheter kommer energieffektiviseringen att innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med 20-30 %. Kommunen har även fört samtal med andra fastighetsägare 
i Örebro om vad de dels kan bidra med själva för att minska energiförbrukningen, men även 
om hur de kan påverka sina hyresgäster i frågan. Dessutom ska kommunen ingå i en 
klimatsnällkampanj (energisparkampanj) till hösten där kommunens roll är att kommunicera 
till bland annat hyresgäster om varför det är viktigt ur miljösynpunkt att spara på energi. Inom 

                                                
87 Askan som bildas efter avfallet från Örebro kommun omfattar omkring fyra tusen ton årligen 
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den kommunala organisationen ser man det som en styrka att själva ha börjat med 
ansträngningar för att minska på energin för att det på så sätt blir lättare att kommunicera 
energieffektivisering till andra fastighetsägare i staden.    
 
Örebros huvudsakliga energiförsörjare är EON, som till större delen utvinner sin energi 
genom att förbränna biobränsle. I dagsläget pågår en dialog mellan kommunen och EON, 
angående EON:s planer om att bygga en ny panna som ska bränna sopor. På kommunen ses 
emellertid inte idén om en sopförbränningsstation mitt i Örebro stad som ett positivt förslag. 
Dessutom är det inte Örebros sopor som EON avser att elda då de kostar för mycket, utan 
istället är tanken att köpa sopor från Tyskland och Italien eftersom dessa är billigare. Det 
skulle innebära att omkring 300 lastbilar per dygn skulle köras med sopor från Tyskland och 
Italien till Örebro för att eldas. I energisparkampanjen som kommunen ska delta i till hösten 
är även EON intresserad av att medverka i för att se hur de kan minska sin egen 
energianvändning i byggnaden.  
 
Hållbarhetsarbete 
 
Hållbar utveckling inkluderas i alla kommunens arbetsområden och har varit ett viktigt 
begrepp under de senaste åren. Då innebörden av begreppet är mycket omfattande är det av 
stor betydelse att göra människor som arbetar inom kommunen medvetna om vad det innebär. 
Annars är det lätt att hållbarhetsarbetet åsidosätts. Hållbar utveckling handlar om att tänka 
långsiktigt vid varje förändring. Att vid varje beslut som ska tas se till eventuella 
konsekvenser. Det har medfört att ekonomin inte längre uppfattas som det primära. Något 
som är billigt kan på lång sikt innebära stora kostnader för konsekvenser som kan uppstå till 
följd av att beslutet enbart tagits utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Mycket arbete handlar om 
att få in ”klimat- och det ekologiska hållbarhetstänket” i alla frågor, vilket för många innebär 
ett nytt sätt att tänka. 
 
Miljöåtgärder inom den egna verksamheten 
 
Inom vissa förvaltningar på kommunen fungerar miljöarbetet bra. Det inkluderar ofta de 
förvaltningar som har tidigare erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. Även då miljöarbetet 
generellt blir allt bättre inom förvaltningarna finns det områden där man har svårt att se sin 
miljöbelastning. Miljöarbetet innebär så mycket mer än att bara källsortera och därför är det 
viktigt att alla får information om vad som ska göras. Det står också i Örebro miljöpolicy och 
miljömål att alla kommunområden har ett miljöansvar. För att minska den egna 
verksamhetens miljöbelastning har kommunen utarbetat en checklista med sju minimikrav 
som ska följas av de olika förvaltningarna inom kommunen. Checklistan innehåller krav om 
att källsortera, köpa kravkaffe, ha gjort en kemikalieinventering, delta i miljöutbildningar, ha 
ett miljöombud, hålla sig uppdaterad på miljöområdet samt att använda cykel för kortare 
tjänsteresor. Dessutom förväntas varje förvaltning påbörja ett miljödiplomeringsarbete.  
 
Kommunen har även som mål i Örebro miljömål att 80 % av tjänstebilarna ska vara miljöbilar 
år 2010. I dagsläget ligger siffran på 50 %. Kommunen har också tagit initiativ om att inrätta 
en bilpool med enbart miljöbilar som beräknas komma igång vid årsskiftet. Dessutom har en 
resepolicy antagits innehållandes reseriktlinjer för kommunens medarbetare och 
förtroendevalda. Flera förvaltningar har exempelvis tjänstecyklar som de anställda uppmanas 
att använda vid kortare resor. Kommunen vill också att andelen ekologiska och kravmärkta 
livsmedel som används inom den kommunala verksamheten ska öka och likaså andra 
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miljöanpassade produkter. Varje år utdelas dessutom ett miljöpris till personer eller företag 
inom kommunen som åstadkommit något bra.    
 
5.4 Polens administrativa enheter på lokal nivå 
 
Den statliga konstitutionen på lokal nivå ser olika ut i Sverige och Polen. Medan denna i 
Sverige består av kommuner finns det fler indelningar i Polen, vars huvudsakliga funktioner 
kommer att förklaras nedan. 
 
Den minsta territoriella självstyrande enheten i Polen kallas gmina. Det finns idag 2489 
sådana enheter som delas upp i rurala, urbana och urban-rurala ”gminor”88. Flertalet av dem 
utgörs dock av den rurala typen. Genom att gminorna har självstyre och en folkvald 
församling kan det tas beslut om lokala angelägenheter inom dem trots att de inte räknas till 
landets administrativa enheter. De kan dock endast råda över sådana beslut som inte bestäms 
av någon av landets administrativa enheter.89 Alla gminor tillhör någon av de 315 ”Powiater” 
som finns i Polen. Powiat är den minsta administrativa enheten i Polen och har en liknande 
funktion som Sveriges kommuner. En viktig skillnad är dock att större städer inte ingår i 
någon powiat. I Powiat Opolski, som inkluderar alla ”gminor” runtom Opole innefattas alltså 
inte själva staden Opole. Det finns 65 sådana städer i Polen och dessa kallas Miasto na 
prawach powiatu vilket kan översättas som ”En stad på powiats lagar”.90 Administrativt sett 
ligger dessa städer på en parallell nivå med powiat. Myndigheterna som verkar inom dessa 
städer är Stadskontoren (Urząd Miasta Opola) Inom både powiat och Stadskontoren arbetar 
man i likhet med de svenska kommunerna med frågor rörandes bland annat ekonomi, miljö 
och utbildningsväsendet på den lokala nivån. Polen är även indelat i 16 län (Wojewódsta) 
vilka kan sägas vara en motsvarighet till de svenska länen. 
 
Den konstitution som råder i Polen idag är relativt nyligen införd jämfört med Sveriges 
konstitution, där kommuner har varit de lokalt styrande organen under lång tid och där den 
senaste stora reformen skedde under 1970-talet då antalet kommuner minskade från drygt 
1000 till 287.91 I Polen inträffade många förändringar i konstitutionen på lokal nivå under 
1990 talet. Bland annat återinfördes gmina efter att ha upphävts år 1975. Så sent som år 1998 
minskades även antalet län från 49 till 16 samtidigt som powiaten, som är en mellanliggande 
enhet mellan de två ovan nämnda myndigheterna introducerades. Under denna tid 
omfördelades även ett flertal administrativa tjänster från en nationell centralstyrning till de 
regionala och lokala myndigheterna.92  
 
5.5 Analys av Opoles översiktsplan  
 
Dokumentet som studeras är ”en studie av rådande förhållanden samt riktningar för 
stadsplaneringen i Opole” 93 och är en motsvarighet till Örebros översiktsplan. Ett sådant 
dokument antogs för första gången år 2001 och har sedan reviderats år 2005. Dokumentet 
beskriver politiska bestämmelser för stadsplanering samt bestämmelser för stadens 

                                                
88 För att underlätta läsandet, översätts i detta stycke polskans gmina samt powiat efter svenskans sätt att böja ord 
89 Uppslagsverk: Interia, Encyklopedia - Gmina 
90 Uppslagsverk: Interia, Encyklopedia - Polska. Podział terytorialny   
91 Örebro kommun, Vad är en kommun? 
92 Regeringen i Polen, Geography - territorial division   
93 Egen översättning från polska av: ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta opola”.  
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utveckling. Det innefattar beskrivningar av rådande förhållanden samt planer för förbättringar 
inom de olika förvaltningsområdena. Riktlinjerna för stadsplaneringen i dokumentet är 
utarbetade utifrån de gemensamma mål som beskrivs i strategiska dokument för 
samhällsplanering på nationell samt regional nivå.94  
 
Renare luft 
 
Opole är tungt trafikerad och mätningar påvisar en relativt hög luftförorening i staden. 
Förutom koldioxidutsläpp är partiklar och bensen ett stort problem. Luftföroreningarna 
härstammar främst från de anläggningar som genom kolförbränning förser staden med el samt 
från motortrafiken i staden. För att förbättra luftkvalitén bör utsläpp minskas bland annat 
genom utveckling och modernisering av stadens värmenät samt utökad användning av 
alternativa färdmedel till bilen, såsom cykel och buss. I dagsläget fungerar inte cykeltrafiken i 
Opole bra eftersom det finns många brister i förbindelserna mellan cykelvägarna. Därför vill 
man satsa på att bygga ut cykelnätet. Målet är att cyklister obehindrat ska kunna ta sig till alla 
delar av staden. Under utbyggnaden av cykelvägarna strävar man även efter att separera dem 
från motortrafiklederna för ökad säkerhet. I staden finns det få gröna ytor vilket anses 
ofördelaktigt eftersom sådana områden fyller många funktioner och verkar positivt på 
invånarnas livskvalitet. Fler grönområden i samband med längre gång och cykelstråk skulle 
innebära en attraktivare miljö att promenera samt cykla i. Planeringen av fler gröna ytor ses 
därför även som en faktor i arbetet mot minskad motortrafik i centrum. För att förbättra och 
effektivisera busstrafiken i staden planeras införandet av separata körfält för stadsbussarna 
samt anpassande av trafikljusen så de följer bussarnas rytm. Ytterligare en viktig åtgärd för att 
minska genomströmningen av motortrafik är det pågående bygget av en omfartsled runtom 
staden. Ur miljösynpunkt är bussen ett bra alternativ till bilen för att ta sig fram genom staden.  
 
Avfallshantering 
 
Opoles hushållsavfall deponeras på stadens avfallsupplag. Idag används endast en liten del av 
det avsedda området för avfallsupplaget. Av stadens totala avfall återvinns årligen omkring 
1%. Det rådande avfallssystemet uppfyller inte föreskrifter som satts upp på nationell nivå 
gällandes minskande av städers avfallsmängd samt ökad återvinning. Utifrån föreskrifterna 
har följande strategiska mål för sophanteringen i Opole satts upp: 

• Att skapa ett modernt system för förvaltningen av stadens avfall. 

• Att skapa ett modernt system för tillsyn och kontroll över avfallshanteringen inom 
lantbrukssektorn. 

Bland huvudriktningarna för arbetet inom avfallshanteringen ingår ökad återvinning av avfall 
samt upprättandet av sortering där farligt samt byggavfall separeras från övrigt avfall. I 
planeringen ingår även byggen av anläggningar som möjliggör en ökad återvinning av både 
organiskt och oorganiskt avfall. 
 
Vattenskydd och avlopp 
 
Opole som är beläget intill floden Odra besitter därmed många vattensamlingar och har stora 
möjligheter till utveckling i samband med förvaltning av dessa områden. Det finns även 
underjordiska vattensamlingar omkring stadsregionen. Eftersom större delen av invånarnas 

                                                
94 Urbanistiska byrån, Opole Stadskontor - Studium uwarunkowań 
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dricksvatten kommer från dessa vattensamlingar är det mycket viktigt att arbeta för ett väl 
fungerande avloppssystem. I dagsläget ingår omkring 90 % av stadens hushåll samt alla 
företag i Opoles avloppsnät. Dagvattnet som uppstår i staden förs ut till floden Odra genom 
naturliga och anordnade kanaler. På olika platser i denna kanalisation finns separatorer som 
hjälper till att rena vattnet från föroreningar. I arbetet mot att uppnå en god vattenkvalitet bör 
moderna tekniker för rening av avloppsvatten anammas och nuvarande reningsverk renoveras. 
Ett systematiskt utbyte av gamla avloppsrör är planerat. Andra viktiga åtgärder som bör vidtas 
är undanröjandet av illegala avlopp och utbyggnad av det avloppsnät som finns till 
kringliggande perifera områden.  
 
Energi 
 
Energiförsörjningen i Opole härstammar från ett flertal källor. Stadens värmesystem (i 
samarbete med energileverantören ”Energetyka ciaplna Opolszczyzny”) täcker omkring 52 % 
av energibehovet. Den återstående andelen energi kommer från lokala och industriella 
pannrum samt individuell uppvärmning. Av de energikällor som används är kol det främsta, 
följt av olja, gas samt en mindre andel biogas. Energia PRO är det företag som står för 
stadens elförsörjning. Dessutom har även en stor del av befolkningen tillgång till stadens 
naturgasnät.  
  
Ett omfattande arbete som görs är ett systematiskt utbyte av kolanvändning mot användning 
av energikällor som naturgas och olja. Uppsatta mål handlar om att eliminera användandet av 
kol som energikälla vid uppvärmning av fastigheter samt utbyggandet av naturgasnätet så fler 
invånare får tillgång till det. 
 
5.6 Intervju med tjänsteman, länsmyndigheten i Opole  
 
Under denna rubrik följer materialet från intervjun med en tjänsteman på Länsmyndigheten i 
Opole (Urząd Marszałkowski). I denna text följer inte indelningen i underrubriker den 
struktur som annars är genomgående i uppsatsen. Länsmyndigheten arbetar inte inom samma 
områden som de administrativa enheterna på lokal nivå och därför skiljer sig informationen i 
denna intervju från de övriga intervjuerna.  
 
Organisation 
 
Länsmyndigheten i Opole är en administrativ enhet som arbetar på regional nivå, motsvarande 
länsmyndigheten i Sverige. Myndigheten ansvarar för att beskriva vilka omständigheter som 
gäller för sophanteringen i länet. De ansvarar även för att länets planer för sophantering samt 
miljöskydd, innehållandes huvudmål inom dessa områden, revideras och aktualiseras vart 
fjärde år. Från och med första januari 2008 fick denna myndighet även uppgiften att ge 
tillstånd till större företag som bidrar till olika slags utsläpp att föra sådan verksamhet. För att 
företag ska få ett sådant tillstånd är det viktigt att de uppfyller alla EU:s direktiv.  
 
Mål uppsatta utifrån EU:s direktiv 
 
De områden som är aktuella för miljöarbetet inom länsmyndigheten är direkt 
sammankopplade med EU:s miljödirektiv. Ett av de viktigaste målen man arbetar med är att 
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innan slutet av år 2010 avlägsna PCB95, vilket är ett krav från EU. Ett annat område som man 
arbetar med är avlägsnandet av gamla ”lager-brunnar” 96 innehållandes kemikalier såsom 
bekämpningsmedel med utgått bästföredatum. Det finns tre sådana i Opole som enligt EU-
direktiv måste avlägsnas senast år 2010. Även asbest är något som man arbetar med för att 
avlägsna. Lagarna kring avlägsnandet av asbest har skärpts ordentligt under senare tid. Detta 
avlägsnande är en invecklad procedur som måste kontrolleras i många steg, från att man 
anmäler asbest i en fastighet tills att det tas bort. I vissa fall medför en sådan procedur att folk 
gräver ner asbesten i marken eller lägger den på uppsamlingsplatser för grus. Enligt EU-
direktiven ska asbesten avlägsnas helt innan 2032. I och med den långa tidsmarginalen är 
frågan kring asbesten mindre angelägen jämfört med avlägsnandet av PCB samt ”lager-
brunnar”.  
 
Reglering av företags miljöpåverkan 
 
Myndighetens miljörelaterade arbete utgörs främst av reglering av olika sorters utsläpp och 
annan miljöpåverkan hos större företag. För att få detta tillstånd att bedriva sin verksamhet 
måste alla företag göra en miljökonsekvensbeskrivning. Företagen får anvisningar av 
länsmyndigheten för att själva kunna beräkna sin miljöpåverkan. Myndighetens uppgift är 
sedan att ta betalt från företagen för denna miljöpåverkan. Det är inte endast utsläpp i luft och 
vatten som kontrolleras utan även mängden producerat avfall, mängden upptaget vatten från 
naturen och mängden dagvatten som faller på företags ytor. Endast när denna kostnad uppgår 
i 400 zloty (omkring 1000 kr) måste företagen skicka in sina uppgifter till myndigheten och 
betala för sig. Det finns även ett gränsvärde för hur mycket koldioxid företag får släppa ut 
som vid överskridna värden straffas med böter. De insamlade pengarna delas sedan varje 
månad ut till naturskyddsfonder på nationell, regional och lokal nivå, där de används till olika 
slags miljöarbete. Detta betalningssystem har starka kopplingar till EU:s Polluter Pays 
Principle (PPP) som innebär att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan. En nämnvärd 
skillnad är dock att PPP inkluderar alla individer medan det regionala betalningssystemet 
endast gäller företag. 
 
Eftersom företagen själva beräknar sin miljöpåverkan finns det en risk för att oärligheter ska 
uppstå, då företag vanligen försöker minimera sina utgifter. För att undvika fusk i dessa 
beräkningar måste alla större företag två gånger om året lämna in mätningar på hur mycket 
utsläpp de genererar. Dessutom finns det inspektörer som årligen kontrollerar företagen för att 
se om dessa mätningar stämmer och att de betalat rätt summa till Urząd Marszałkowski. 
Påträffat fusk leder till böter och i allvarliga fall även till avstängning av företag.  
 
Avfallshantering 
 
I Opole län (Wojewódstwo Opolskie) genereras det årligen omkring 340 000 ton avfall. Av 
denna mängd avfall kommer omkring 57 000 ton från staden Opole. Av det totala avfallet 
samlas omkring 6000 ton in som sorterat avfall för återvinning. De fraktioner som sorteras är 
glas (färgat/ofärgat), papper, wellpapp, hård- och mjukplast samt metall. Årligen sorteras även 
5000 ton av det osorterade avfallet för att brännas som alternativt bränsle. I slutändan hamnar 
omkring 325 000 ton på avfallsupplag. Huvudanledningen till att så mycket avfall hamnar på 
avfallsupplagen är att detta länge har varit det billigaste alternativet att göra sig av med 

                                                
95 Svårnedbrytbara organiska föreningar, som har använts bland annat i byggmaterial. Föreningarna har skadliga 
effekter på djur och människor (Miljökonsultgruppen i Stockholm, PCB i byggnader – vad är PCB) 
96 Utgörs av brunnar i marken där man förr slängde miljöfarligt avfall såsom bekämpningsmedel. 
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avfallet på. För bara fyra år sedan fanns det 48 avfallsupplag i Opole, men i nuläget har 
antalet minskat till 20 och fler håller på att stängas. 
 
Till följd av EU:s skärpta regler för sortering av sopor kommer kostnaderna för sophantering i 
Polen att öka avsevärt (femfaldigt) under 2008. EU har även börjat ställa högre krav för hur 
verksamheten på avfallsupplag bör drivas. Dessa är huvudanledningarna till att så många av 
Opoles avfallsupplag97 har stängt sin verksamhet. Då sopsortering och återvinning inte är 
särskilt väl utvecklat i Polen, kan denna plötsliga ökning medföra en högre risk för att sopor 
bränns eller grävs ner för att undgå kostnader, och därmed få negativa effekter på miljön.  
 
Det finns en cementfabrik i Opole som till största del utvinner energi genom att bränna avfall. 
Merparten av avfallet kommer från Tyskland då avfall från Opole i relativt liten utsträckning 
lämpar sig för sådan förbränning. Det finns nämligen speciella föreskrifter för avfalls 
egenskaper (t.ex. måste det innehålla ett visst antal kilojoule energi) för att cementfabriken 
ska kunna använda det som bränsle. I dagsläget har fabriken tillstånd att förbränna 100 000 
ton avfall per år, denna siffra är dock beräknad att stiga till omkring 400 000 ton under 
kommande år.   
 
Framtida satsningar 
 
Det finns ambitioner inom Länsmyndigheten att införa sortering av organiska avfall, det vill 
säga kompostering. Tanken är att man genom rötning ska kunna tillverka biobränsle från 
sådant avfall. Arbetet med detta projekt kommer att sättas igång under kommande år.  
 
Miljöåtgärder inom den egna verksamheten 
 
Inom den egna verksamheten på Länsmyndigheten görs inget arbete för att minska sin egen 
miljöpåverkan. Ingen sopsortering förekommer. Ett förklarande argument för detta var att 
myndigheten själv inte äger byggnaden de vistas i utan hyr den. Därför ansvarar de inte för 
miljöåtgärder som t.ex. användandet av energisnåla glödlampor. 

 
5.7 Intervju med tjänsteman, Stadskontoret i Opole  
 
Nedan följer material från intervjun med en tjänsteman från miljöavdelningen på 
Stadskontoret i Opole (Urząd Miasta Opola). Stadskontoret är den myndighet som likt den 
svenska kommunen arbetar med samhällsfrågor på lokal nivå. Dess arbetsområde sträcker sig 
emellertid endast inom staden Opoles gränser.  
 
Styrande dokument i miljöarbetet  
 
År 2005 antog Opole sin miljöledningsplan som är utarbetat efter de direktiv som finns i EU:s 
strategi för stadsmiljö. Planen innehåller föreskrifter om förvaltningen av miljön i staden och 
riktar sig främst till myndigheten, men innefattar även bestämmelser kring hur företag ska 
bedriva sin verksamhet. Vart annat år görs en revidering av planen och en utvärdering av 
miljöarbetet. I utvärderingen görs bedömningar av vad som gått bra eller mindre bra samt 
vilka de bakomliggande orsakerna kan vara. Vid varje revideringstillfälle utformas nya 
uppgifter som ska realiseras under de kommande två åren. Miljöledningsplanen är nära 

                                                
97 soptipp 
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sammankopplat med stadens plan för avfallshantering, som båda utgör huvuddokument i 
stadens miljöarbete. De uppsatta målen som Stadskontoret strävar efter att uppnå med sitt 
miljöarbete är till stor del de mål som EU har uppsatt genom sina direktiv. Deras arbete 
omfattas även av nationella och regionala mål för miljöskydd och sophantering. Det finns 
inga lokalt uppsatta miljömål. 
 
Om man ser till Polluters Pay Principle (PPP) så använder man sig inte av principen på lokal 
nivå utan på regional. Enligt tjänstemannen fungerar detta betalningssystem, som omfattar 
alla företag som förorenar miljön eller tar naturresurser i anspråk, bra.  
 
Eftersom EU har antagit direktiv angående avlägsnande av asbest senast år 2032 är även 
asbesten en aktuell fråga i miljöarbetet.  
 
Renare luft 
 
Opole centrum är tätbebyggt och tungt trafikerat, vilket medför både höga bullernivåer och 
luftföroreningar. Det finns planer inom Stadskontoret på att stänga av motortrafiken i större 
delar av centrum för att uppnå en bättre luftkvalitet samt minska bullernivåerna. En 
omfartsled har byggts norr om staden och planerar att bygga en på den södra sidan för att 
minska genomfarten av tung trafik i de tätbebyggda områdena.  
 
Ett annat problem är förekomsten av marknära ozon samt höga nivåer av partiklar i luften. 
Mätningar påvisar att antalet partiklar överskridit de gränsvärden som finns i EU:s föreskrifter 
tre år på rad. Enligt föreskrifterna måste Stadskontoret utarbeta en plan för luftskydd i syfte 
att bekämpa problemet. Med syftet att förbättra luftkvalitén i staden och minska de höga 
partikelhalterna arbetar Stadskontoret nu med ett sådant dokument som kommer att kunna 
antas detta år. Orsaker till det höga partikelvärdet tros vara kolförbränningen samt den centralt 
belägna cementfabriken i Opole. Luftkvalitén har dock blivit bättre jämfört med 20 år tidigare 
då det verkade 4 cementfabriker i staden.  
 
I dagsläget pågår ett arbete med att byta ut stadsbussarna till nyare exemplar som orsakar 
mindre utsläpp i luften. Arbetet kommer att pågå under en längre tidsperiod eftersom det finns 
knappa resurser för detta ändamål och nya bussar är mycket dyra. I nuläget görs därför lite 
mindre kostsamma satsningar, såsom utbyte av bränsle i de gamla bussarna, istället för inköp 
av nya. Målet inför framtiden är att införskaffa bussar som går på biobränsle. Det har under en 
längre tidsperiod planerats ett bygge av en biogasanläggning och i år ska arbetet med detta 
påbörjas. Med egen producering av biobränsle skulle möjligheterna till investering i fordon 
med sådant drivmedel öka. I dagsläget utvinns biogas ur avloppsreningen, denna används 
emellertid endast till uppvärmning av kringliggande faciliteter.  
 
På lokal nivå finns det en miljöskyddsfond som lägger en stor del av sina resurser på att 
minska luftföroreningar. Privatpersoner och företag som använder kol som energikälla 
uppmanas att byta till olja eller gas. Fonden hjälper till att finansiera inköp och byten av 
pannor för att fler ska övergå till miljövänligare bränslen. Under senare år har priserna på gas 
och biobränslen ökat, vilket medfört ovilja bland invånarna att byta energikälla, då kol är det 
billigaste alternativet.   
 
Opole är inte så väl anpassat till cykeltrafik då det strömmar mycket trafik genom staden och 
det inte finns sammanhängande cykelvägar genom den. De cykelvägar som finns är mellan 
100 och 1200 meter långa och utspridda runtom i staden. På stadskontoret strävar man efter 
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att göra Opole mer cykelvänligt genom att antalet cykelvägar byggs ut undan för undan. Varje 
år ordnas den hållbara transportens vecka i Opole. Under denna vecka förespråkas på olika 
sätt användandet av lokaltrafik, cykel samt gång. 
 
Avfallshantering  
 
Den största delen av arbetet med avfallshantering i Opole sker på regional nivå. Staden har 
emellertid ansvar för avfallshämtningen och anställer därmed privata företag för detta 
ändamål, då det inte finns någon motsvarande kommunal avfallshämtningsfirma. Regeringen i 
Polen har fastställt föreskrifter angående vilka kriterier som städer och kommuner bör ta i 
beaktning vid anställning av företag i sin tjänst, såsom avfallshämtningsfirmor. I 
föreskrifterna ingår inte något hänsynstagande gentemot miljön, utan koncentrationen ligger 
på ekonomisk lönsamhet. Lokala myndigheter skulle därmed bryta mot nationella lagar om de 
valde att anställa ett ”miljövänligare” företag framför ett som lönar sig mer ekonomiskt. 
 
På den lokala nivån arbetar man bland annat med att försöka uppmuntra källsortering. 
Sortering av avfall möjliggörs genom kärl för sortering av plast och glas i centrum. Totalt 
finns 35 platser i staden där man kan slänga plast, färgat/ofärgat glas och papper. Insamling av 
metall och batterier förekommer endast på skolorna. Anledningen till att detta inte är mer 
utbrett är att det finns människor som samlar in metaller för att sedan sälja dem. Därmed 
utgörs en mycket liten del av det slutliga avfallet av metall. Detta gäller även uttjänta 
elektroniska avfall. Den avfallsfirma som står för huvuddelen av sophämtningen i Opole tar 
även emot uttjänt elektriskt avfall kostnadsfritt. 
 
I år har bygget av en kompostanläggning påbörjats. Tanken är att avfall från trädgårdar, och i 
framtiden även matavfall, ska kunna komposteras. Privatpersoner som vill ha kompostering i 
hemmet kan redan i nuläget köpa komposteringskärl, för vilka de får tillbaka pengar av 
Stadskontoret. Därigenom stödjer Stadskontoret denna verksamhet.  
 
Det finns en bestämmelse som innebär att alla affärer som säljer vitvaror eller elektronik 
måste ta emot kundens förbrukade produkt i form av exempelvis en kyl, dator eller 
tvättmaskin om dessa tas med vid nytt inköp av samma produkt. Vid ett flertal tillfällen per år 
ordnas även platser där alla kostnadsfritt kan lämna in farligt avfall. Angående byggavfall, får 
sådant på egen bekostnad köras till ett avfallsupplag. Byggavfallet återvinns i stor omfattning 
då det krossas och sedan kan användas till exempelvis vägunderlag vid bygget av nya vägar. 
 
Tidigare fanns pantsystem för glasflaskor i Polen vilket på senare år har lagts ner. I dagsläget 
finns endast möjlighet att panta plastflaskor i ett fåtal butiker. För att kunna panta dessa 
flaskor är det nödvändigt att ha med kvitto som visar att inköpet av flaskan skett i samma 
affär.  
 
Vattenskydd och avlopp 
 
Reningsverk, vattenledningar och avloppsledningar tillhör stadens förvaltningsområden. 
Avloppsnätet i Opole täcker omkring 90 % av staden och i nuläget sker en utbyggnad för att 
det ska bli heltäckande. Där det inte finns avloppsnät ansvarar Stadskontoret för att tömma 
avloppsbrunnarna. Ett område man lägger extra fokus på idag är utbyggnaden av 
avloppssystemet så att kringliggande småorter kan anslutas till ett gemensamt reningssystem. 
Stadskontoret har fått resurser från EU för att möjliggöra detta.  
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För omhändertagande av dagvatten finns ett vattenledningssystem i Opole. Det består av 
slutna vattenledningar och av öppna diken i marken men är inte särskilt väl utbyggt och täcker 
endast delar av staden. Vattnet förs sedan vidare till större ledningar, där det finns utsatta 
separatorer som reducerar föroreningarna i vattnet innan det släpps ut i floden Odra.  
 
Det område som räknas till staden Opole består till 50 % av odlingsmarker. För att få bästa 
möjliga odlingsmark regleras grundvattennivån både genom att tillföra och avleda vattnet från 
fälten. I dagsläget får man inte bebygga denna mark, men det finns planer från regeringens 
håll att ändra detta då städer kan få problem med utrymme för expandering.  
 
Energi 
 
Opoles huvudsakliga energiförsörjare är ett närliggande kolkraftverk. Det finns inga planer på 
införande av vind- eller vattenkraftverk. Den intervjuade tror däremot att kärnkraftverk 
kommer att byggas i Polen i framtiden. Stadskontoret för ingen dialog med de större 
kraftverken. Kraftverken följer direktiv från myndigheter på regional och nationell nivå. På 
den lokala nivån finns en plan för energiförsörjningen i ”gminorna” som Stadskontoret är 
delaktig i att förvalta. 
 
Hållbarhetsarbete 
 
Konceptet hållbar utveckling har en betydande roll i Opoles miljöledningsplan. Genom att 
försöka minska föroreningar i luft, vatten och mark arbetar man för en framtida ekologisk 
hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet sker exempelvis genom att öka antalet gröna ytor inom 
staden samt genom att införa naturskydd. En annan viktig faktor i arbetet mot en hållbar 
utveckling i Opole är information och utbildning. Genom att inbegripa miljöfrågor i 
utbildningen för framförallt barn, men även vuxna, stävar man efter en ökad 
miljömedvetenhet bland stadens invånare. Stadskontoret ordnar varje år en tävling som ska 
främja källsortering, i vilken alla skolor får delta. I samband med tävlingen tillverkas speciella 
kärl för källsortering och den skola som under årets lopp har lyckats få ihop mest sorterat 
avfall vinner ett pris. Även om begreppet hållbar utveckling inte är det ledande som UM 
arbetar utifrån, så realiseras det ändå till viss del i miljöarbetet. Även agenda 21 ingår i 
miljöledningsplanen. 
 
”Strategi för utveckling av staden Opole” (Strategia rozwoju miasta Opola) är ett dokument 
som innehåller föreskrifter och information om hur arbetet ska ske inom Stadskontoret s olika 
sektorer, däribland även miljöavdelningen. Tidigare var begreppet hållbar utveckling centralt 
även i detta dokument och därmed något som alla sektorer inom Stadskontoret skulle arbeta 
med. Tyvärr förändrade ledningen detta, utan miljöavdelningens godkännande.  
 
Miljöåtgärder inom den egna verksamheten  
 
Inom den egna verksamheten finns källsortering för kontorspapper, plast samt färgat/ofärgat 
glas. På senare år samlar man även in glödlampor som sedan lämnas till det företag som förser 
Stadskontoret med nya sådana. Under senare år har många av byggnadens fönster bytts ut mot 
moderna som isolerar bättre, vilket har minskat byggnadens energiförbrukning. Det finns 
planer på att byta ut de gamla elementen mot mer energisnåla. 
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5.8 Kort sammanställning av miljöarbetet i Örebro och Opole 
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6. Analys  
 
Följande kapitel innefattar en komparativ analys av miljöarbetet i Örebro och Opole. Här 
jämförs både intervjusvaren och dokumenten utifrån EU:s miljödirektiv.  
 
6.1 Styrande dokument i miljöarbetet 
 
Miljöarbetet i Örebro kommun styrs till viss del av EU:s miljödirektiv. I många avseenden 
anses direktiven vara för svaga, vilket har att göra med stadens sedan länge utvecklade 
miljöarbete.  Av den anledningen är det vanligt att miljöarbetet ligger steget före EU:s krav. 
De EU-direktiv som har inverkan på kommunens miljöarbete är vattendirektivet samt EU:s 
lagstiftning angående kemikalieanvändning. I Opole, å andra sidan, har EU:s direktiv en 
betydande roll i miljöarbetet både på lokal som regional nivå. Stadsledningens riktlinjer för 
arbetet med miljöfrågor utgår till stor del från de mål som EU satt upp genom sina direktiv. 
Direktiv som det har lags stor vikt på gäller avlägsnandet av PCB, ”lagerbrunnar” och asbest. 
En anledning till att dessa direktiv ses som primära är att de ska uppfyllas inom en begränsad 
tidsperiod. EU:s skärpta regler för sopsortering har haft stor inverkan på hur 
avfallshanteringen inom Opole fungerar. Hårda direktiv för hanteringen av avfall har 
resulterat i avstängningen av många mindre avfallsupplag. Dessutom är den miljöledningsplan 
som Stadskontoret utarbetat utifrån de riktlinjer som finns i EU:s strategi för stadsmiljö, 
central i miljöarbetet. Stora delar av miljöarbetet i Opole styrs utifrån miljöledningsplanen 
och den är det enda dokument som innefattar Agenda 21. En sådan plan har också utarbetats i 
Örebro. Informationen vi fick från Örebro kommun innefattar ingen specificering angående 
hur arbetet utifrån planen sker, utan enbart att en sådan plan förekommer. Istället är 
miljöprogrammet Örebro miljömål det ledande dokumentet i Örebros miljöarbete. Detta 
dokument baseras på kommunens Agenda 21- vision, vilken omarbetades till Örebro 
miljömål för att tydliggöra dess innebörd.  
 
EU:s princip Polluter Pays Principle har anammats i Opole genom utvecklingen av ett 
betalningssystem för alla företag som förorenar miljön eller tar naturresurser i anspråk. I 
Örebro å andra sidan tillämpas principen exempelvis genom differentierad avfallstaxa samt 
höga parkeringsavgifter. 
 
6.2 Renare luft 
 
EU:s miljölagstiftning för luft innefattar både mål om att minska utsläppen av växthusgaser 
och om att förbättra luftkvalitén. Både i Örebro och i Opole arbetas det inom dessa områden, 
men från olika utgångslägen, då miljöarbetet i respektive stad befinner sig på olika stadier.  
 
I Örebro är klimatfrågan högst prioriterad. Ett nytt klimatkontor ska inrättas och placeras 
centralt inom kommunens organisation. Dessutom ska fler processledare tillsättas i arbetet 
med frågan. Det finns även planer om att kommunen ska kommunicera klimatfrågan utanför 
dess organisation med ambitionen att företag ska göra klimatåtagen om att minska sina 
utsläppsmängder. I Opole är inte klimatfrågan lika aktuell då miljöarbetet främst handlar om 
att lösa lokala problem som att förbättra luftkvalitén i staden. Höga halter av partiklar och 
bensen samt förekomsten av marknära ozon utgör problem i Opole och kräver omfattande 
åtgärder. En stor del av energiförsörjningen i staden utgörs av kolförbränning, vilken är den 
främsta orsaken till det höga partikelvärdet. En åtgärd det arbetas med för att lösa problemet 
är att utveckla och modernisera stadens värmenät. Då partikelvärdet i Opole har överstigit de 
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gränsvärden som ingår i EU:s ramdirektiv för luftkvalitetsstyrning i tre följande år, kräver 
unionen att staden ska utarbeta en plan för luftskydd. Planen beräknas kunna antas i år. Enligt 
ramdirektivet har myndigheter rätt att avbryta verksamheter och biltrafik vid föreliggande risk 
att gränsvärdena kan överskridas. I Opole förs i dagsläget en diskussion kring avstängningen 
av biltrafiken i delar av stadskärnan för att minska luftföroreningarna. I Örebro förekommer 
också problem med höga partikelhalter i luften, då värdena ligger på gränsen för vad som är 
accepterat enligt EU:s ramdirektiv för luft. Partiklarna härstammar främst från dieselmotorer 
samt gammal asfalt som rivs upp av dubbdäck. Som lösning till problemet har kommunen 
infört kampanjer i syfte att minska användningen av dubbdäck. 
 
Arbetet för att minska luftföroreningarna innefattar i båda städerna åtgärder som 
effektivisering och uppmuntring till användandet av kollektivtrafiken samt förbättring av 
cykelmöjligheterna. I Opole arbetas det främst med utbyggnad av cykelnätet, vilket innebär 
ett omfattande projekt då många av stadens delar fortfarande saknar cykelvägar. Detta skiljer 
sig mycket från situationen i Örebro där cyklister inkluderas i all planering. Cykelnätet är 
därför välutvecklat och arbetet består i underhåll, utökande av antalet cykelparkeringar samt 
utbyggnad av cykelvägar vid nybyggnation. I båda städerna sker även återkommande 
kampanjer för att ändra resvanor och öka andelen cykelresor i staden.  
 
Både Örebro och Opole har problem med att mycket trafik, däribland tungtrafik, rör sig i 
innerstaden. För att lösa problemet pågår i Opole just nu byggandet av en omfartsled runt 
staden. I Örebro å andra sidan har det utförts stora satsningar för att begränsa bilismen i 
staden. Begränsningarna görs genom att minska antalet parkeringsplatser i staden, höja 
parkeringsavgifterna, sänka hastighetsgränserna samt genom att bilisterna på vissa gator 
enbart tillåts köra på de gåendes och cyklandes villkor. I dagsläget pågår även en diskussion 
om att införa en kommunal transportcentral för alla kommunens inköp, vilket skulle medföra 
en minskning av transporterna med lastbil.  
 
I Örebro kommun görs en stor satsning på biogas. Projektet har bland annat bestått i att rena 
rötgasen som kommer från avloppsreningsverket så att den kan användas som drivmedel i 
biogasbilar. Det finns även planer om att bygga en produktionsanläggning för biogas som ska 
användas till stadens nya biogasbussar, som ska tas i bruk år 2009. I dagsläget utvinns biogas, 
som enbart lämpar sig för uppvärmning, ur gammalt avfall på Atleverkets avfallsupplag. 
Även i Opole framställs biogas från stadens avloppsverk som sedan används till uppvärmning. 
Under en längre tidsperiod har även byggandet av en biogasanläggning planerats, vilket antas 
komma igång detta år.   
 
6.3 Avfallshantering  
 
EU har för att minska sina avfallsmängder samt ha möjlighet att omhänderta avfallet, 
utarbetat ett direktiv för samordnad avfallshantering i medlemsländerna. Enligt direktivet ska 
medlemsstaterna förbjuda övergivande och dumpning av avfall samt arbeta för att förebygga 
uppkomsten av avfall och öka avfallsåtervinningen. En följd av EU:s skärpta regler angående 
avfallssortering är att kostnaderna för sophantering i Polen ökar avsevärt. Denna plötsliga 
prishöjning förorsakar en ökad risk för att sopor bränns eller grävs ner för att undgå 
kostnader, och därmed påverkar miljön negativt. Även EU:s krav för hur verksamheten på 
avfallsupplag bör bedrivas har haft stor inverkan på avfallshanteringen i Polen och medfört att 
många av Opoles mindre avfallsupplag har stängt sin verksamhet. I direktivet för samordnad 
avfallshantering ingår även bestämmelser om att de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat ska upprätta en eller flera avfallshanteringsplaner. I Opole är länsmyndigheten 



38 
 

(Urzad Marszalkowski) ansvarig för utarbetande och revidering av denna plan. Angående hur 
EU:s direktiv för samordnad avfallshantering påverkar Örebro kommun, har vi inte tilldelats 
någon information. 
 
Förvaltningen av avfall sker på olika nivåer i Sverige och Polen. I Örebro är det kommunen 
som har huvudansvaret för avfallshanteringen, medan detta ansvar i Opole ligger på 
länsmyndigheten (Urząd Marszałkowski). En viktig skillnad är att länsmyndigheten i Opole 
har hand om allt avfall i länet, medan Örebro kommuns ansvar begränsas till 
omhändertagandet av hushållsavfall.  
 
I Opole deponeras merparten av avfallet på avfallsupplag, då detta sedan länge varit det 
billigaste alternativet att göra sig av med avfallet på. I dagsläget uppfyller emellertid inte 
Opoles rådande avfallssystemet de föreskrifter som satts upp av Polens regering angående 
minskning av städers avfallsmängd samt ökad återvinning. Målen i arbetet mot förbättrad 
avfallshantering utgörs därför av ökad återvinning av avfall samt upprättandet av sortering där 
farligt avfall samt byggavfall separeras från övrigt avfall. 
 
I Örebro är förbränning och återvinning det vanligaste sätten för avfallshantering. Det råder 
stora skillnader mellan hur stor del av städernas avfall som återvinns. Mängden återvunnet 
avfall uppgår i Opole till omkring 1 %. För Örebro har vi inga definitiva siffror rörande 
stadens totala mängd återvunnet avfall, då kommunen endast ansvarar för hushållsavfall, 
komposterbart avfall samt avfallet som hamnar på återvinningscentralerna. Av detta 
kommunala avfall återvinns närmare 46 % 98. Trots att dessa siffror inte är fullständigt 
jämförbara kan de ge oss en fingervisning om de stora skillnaderna i mängden återvunnet 
avfall. Även om mängden återvunnet avfall i Örebro visar på ett relativt högt tal, är 
kommunen inte nöjd med resultatet. Kommunen erbjuder invånarna stora möjligheter att 
sortera sitt avfall. Ändå är det många som väljer att inte sortera sitt avfall. Dessutom råder 
stora problem med felsortering. En följd av dessa problem är att en större mängd avfall måste 
brännas. För att komma till rätta med problemen arbetar kommunen på olika sätt med att 
informera befolkningen om sopsortering. 
 
För att minska avfallsmängderna uppmuntras källsortering i båda städerna. Möjligheterna till 
källsortering ser emellertid olika ut. I Örebro finns god tillgång till återvinningsstationer samt 
ett antal återvinningscentraler utplacerade i kommunen. Även i Opole finns ett relativt högt 
antal platser för återvinning. Den stora skillnaden städerna emellan utgörs av antalet 
fraktioner som går att sortera, då detta antal är betydligt högre i Örebro. Däremot finns det i 
Opoles centrala delar tillgång till återvinningskärl för sortering av plast och glas. Sådana kärl 
saknas i Örebro av anledningen att kommunen betvivlar befolkningens sorteringsvanor. Innan 
införandet av återvinningskärl kan realiseras, menar Örebro kommun att invånarna måste bli 
bättre på att slänga sitt skräp i de vanliga soptunnorna som finns i centrum.  
 
Det organiska avfallet som samlas in från hushållen i Örebro kommun komposteras på 
kommunens kompostanläggning. I Opole har nyligen byggandet av en sådan anläggning 
påbörjats. Då det ännu inte finns någon gemensam kompostanläggning stödjer Stadskontoret i 
Opole de hushåll som vill kompostera sitt organiska avfall genom finansiering av 
kompostkärl. I båda städerna finns även ambitioner om att i framtiden röta det organiska 
avfallet och därigenom utvinna biobränsle.  
 
                                                
98 I denna beräkning ingår inte avfall från företag eller den mängd återvunnet avfall som samlas in vid 
återvinningsstationerna.  
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6.4 Vattenskydd och avlopp 
 
I EU:s vattendirektiv ingår gränsvärden för utsläpp i vatten, miljökvalitetsnormer och 
föreskrifter för områden som är skyddade. Direktivet innehåller även bestämmelser för 
avloppsvatten samt skydd av inlandsytvatten och grundvatten. Syftet med detta direktiv är att 
hindra och reducera föroreningar, främja hållbar användning av vattenresurser, skydda miljön, 
förbättra tillståndet för ekosystemen i vatten samt mildra effekterna som uppstår vid 
översvämningar och torka. 
 
Då båda städerna är belägna intill vattendrag är det av stor vikt att dagvattnet omhändertas för 
att undvika föroreningar i inlandsytvatten. I Örebro har kommunen anlagt dagvattendammar i 
vilka vattnet renas från föroreningar innan det rinner ut i Svartån. Då detta reningssystem inte 
är heltäckande för stadens dagvatten, byggs det årligen fler dammar. Alla bygglov innehåller 
dessutom krav om att dagvattnet ska omhändertas. Omhändertagandet av dagvatten i Opole 
sker genom ett vattenledningssystem som består av både slutna vattenledningar och öppna 
diken. Innan vattnet rinner ut i floden Odra leds det genom större vattenledningar med 
utplacerade separatorer för avlägsnande av föroreningar. Liksom i Örebro täcker detta 
ledningssystem endast delar av staden.  
 
Merparten av både Örebros och Opoles avloppsvatten renas i avloppsverk. Där det inte finns 
avloppsnät ansvarar lokala myndigheter för tömning av avloppsbrunnarna. I Opole sker i 
nuläget en utbyggnad för att avloppsnätet ska omfatta hela staden. Även en ytterligare 
utbyggnad av avloppsnätet till kringliggande perifera områden är aktuell. För detta projekt har 
Stadskontoret erhållit bidrag från EU. 
 
6.5 Energi 
 
I EU:s energipolitik ingår målet om att minska sin energiförbrukning med 20 % fram till 
2020. Det finns även fastställda mål om att 20 % av all energiförbrukning inom unionen ska 
utvinnas ur förnyelsebara energikällor. I dagsläget utgörs enbart en mycket liten del av 
energiförsörjningen av förnyelsebar energi eftersom traditionella energikällor innebär lägre 
kostnader. Opole följer detta mönster, då dess huvudsakliga energiförsörjare utgörs av ett 
kolkraftverk och inga planer finns om att införa vatten- eller vindkraftverk. Kolförbränningen 
är även den vanligaste värmekällan vid privat uppvärmning av hushåll. Anledningen till att 
kolkraften är så utbredd i området är just denna energikällas låga pris. Örebros främsta 
energiförsörjare är EON, vars huvudsakliga bränsle utgörs av biobränsle. Ett mål är att hela 
kommunens energiförsörjning ska komma från förnyelsebara energikällor. Vid varje ny- och 
ombyggnad uppmanar därför kommunen installation av förnybara energikällor. 
 
EU:s åtgärder för besparing av energi innefattar utvecklandet av energisnål teknik och 
energisparande produkter och tjänster samt förändring av invånarnas vanor till att minska sin 
energianvändning. I Opole utförs i dagsläget ett omfattande arbete för att minska 
användningen av kol som energikälla i utbyte mot energikällor som naturgas och olja. I 
arbetet medverkar även en miljöskyddsfond som bland annat ger bidrag för inköp och byten 
av kolpannor så att fler ska övergå till miljövänligare bränslen. Tyvärr har priserna på gas och 
biobränslen ökat på senare år vilket förorsakat ovilja bland medborgarna att byta energikälla, 
då kolförbränningen är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet. Stadskontorets mål är att 
på sikt fullständigt eliminera brukandet av kol vid uppvärmning av fastigheter. I dagsläget har 
en stor del av befolkningen tillgång till stadens naturgasnät. Enligt uppsatta mål ska 
naturgasnätet byggas ut och komma att omfatta allt fler av stadens invånare. 
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I Örebro kommun arbetar man med ett projekt för energieffektivisering i de kommunala 
fastigheterna. Projektet kommer på sikt att innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 
20-30 %. Kommunen har även fört dialog med stadens fastighetsägare angående hur de kan 
minska sin energiförbrukning. Dessutom kommer kommunen delta i en energisparkampanj till 
hösten, där kommunen ska informera hyresgäster om energibesparing.  
 
6.6 Hållbarhetsarbete 
 
Hållbar utveckling har stor betydelse i båda städernas styrdokument för miljöarbetet. 
Hållbarhetsarbetet i Opole är nära sammankopplat med miljöarbetet. I strävan efter en 
ekologisk hållbar utveckling utökas antalet gröna ytor inom staden samt införs naturskydd av 
grönområden. Information är en annan viktig faktor i hållbarhetsarbetet. Miljöfrågor 
inkluderas därför i utbildning för både barn och vuxna med mål om en ökad 
miljömedvetenhet bland stadens invånare. Dokumentet ”Strategi för utveckling av staden 
Opole” utgör ett viktigt instrument för arbetet inom Stadskontorets alla sektorer. Begreppet 
hållbar utveckling var tidigare centralt inom detta dokument, dess betydelse har emellertid 
nyligen reducerats och är inte längre lika omfattande. I Örebro däremot har hållbar utveckling 
kommit att innefattas inom kommunens alla områden. För att kunna tillämpa begreppet i 
kommunens arbete är det av stor vikt att alla anställda är medvetna om dess innebörd. 
Hållbarhetsarbetet har medfört att ekonomin inte längre uppfattas som den viktigaste aspekten 
vid beslutstagande utan istället långsiktig hållbarhet. Att vid varje beslut tänka långsiktigt 
innebär en stor omställning för många av kommunens anställda.  
 
6.7 Miljöåtgärder inom den egna verksamheten 
 
Det råder stora skillnader angående vilka miljöåtgärder som vidtas inom de administrativa 
enheter som de intervjuade arbetar inom. Örebro kommun har lång erfarenhet av miljöarbete 
och har bland annat utarbetat en checklista med sju minimikrav som ska följas av alla 
kommunens förvaltningar. I dagsläget utgörs dessutom 50 % av kommunens tjänstebilar av 
miljöbilar. Ett mål som kommunen uppsatt är att detta antal ska uppgå i 80 % år 2010. Andra 
åtgärder som vidtas är inrättandet av en bilpool med miljöbilar, antagandet av en resepolicy, 
utökandet av andelen av ekologiska och kravmärkta livsmedel samt andra miljöanpassade 
produkter. Dessutom delas varje år ut ett miljöpris till personer eller företag inom den egna 
verksamheten. Även då miljöarbetet inom de olika förvaltningarna förbättras finns fortfarande 
områden där miljöarbetet är mindre effektivt.   
 
I Opole finns stora skillnader mellan de två administrativa enheter som undersöks i uppsatsen. 
Inom Stadskontorets verksamhet förekommer källsortering och insamling av glödlampor. För 
att minska byggnadens energiförbrukning har fönstren bytts ut till moderna exemplar som 
isolerar bättre. Dessutom finns planer om ersätta byggnadens gamla element mot mer 
energisnåla. Inom Länsmyndighetens verksamhet pågår inget arbete för att minska sin 
påverkan på miljön. En förklaring till detta är att myndigheten enbart hyr fastigheten som 
verksamheten bedrivs i.  
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7. Slutsatser och diskussion 
 
I följande kapitel besvarar vi uppsatsens frågeställningar samt för en diskussion kring de 
resultat som presenterats under analysen av materialet. Frågeställningarna som besvarar 
uppsatsens syfte är följande: 
 
 

• På vilket sätt påverkas det miljöarbete som de administrativa enheterna på lokal nivå 
bedriver av de miljödirektiv EU stadgat? 

 
• Finns det skillnader mellan miljöarbetet i de administrativa enheter som verkar på 

lokal nivå i Örebro och Opole och på vilket sätt skiljer sig miljöarbetet i så fall?  
 

• Om det finns skillnader, vad kan detta bero på i så fall?  
 

 
EU:s miljödirektiv påverkar miljöarbetet i både Örebro och Opole. En slutsats som vi fattat är 
att denna påverkan skiljer sig avsevärt städerna emellan. Eftersom Örebro kommun ligger 
långt fram i sitt miljöarbete händer det att EU-direktiven uppfattas som otillräckliga. 
Kommunens egna mål innebär i flera avseenden strängare krav. Utifrån de intervjuer vi gjort 
med anställda på Örebro kommun har vi fått en uppfattning om att kunskapen kring det egna 
miljöarbetet är mycket stor medan insikten om EU:s miljödirektiv är låg. Vi grundar denna 
uppfattning på faktumet att vi i intervjuerna tilldelats relativt lite information om vilken 
inverkan EU:s miljödirektiv har på det kommunala miljöarbetet, samt att en av de intervjuade 
tagit upp punkter som ingår i direktiven vid andra sammanhang. Exempelvis förklarades 
hållbara transporter som ett viktigt område inom miljöarbetet, det nämndes emellertid inget 
om att området utgör en central punkt i EU:s strategi för stadsmiljö. 
 
I Opole, å andra sidan, styrs stora delar av miljöarbetet av EU:s miljödirektiv. Därigenom är 
även kunskapen om direktiven stor. Flera av de frågor som prioriteras i Opoles miljöarbete 
sammanfaller med krav som ställs från EU. Frågornas aktualitet kan motiveras med att EU:s 
krav innefattar en tidsbegränsning angående när kraven senast måste uppnås. På många sätt 
har EU:s direktiv en positiv inverkan på utvecklingen av miljöarbetet i Opole. Vi ser det som 
att EU:s direktiv verkar som en mall för hur ett fungerande miljöarbete i Opole ska se ut. 
Exempelvis var luftskydd ett ouppmärksammat område inom Opole tills upptäckten om att  
luftföroreningarna i staden överskrider de gränsvärden som EU satt upp. Samtidigt medför 
EU:s höga krav konsekvenser såsom det stegrande priset för avfallshantering i Polen. Vidare 
medför denna prishöjning en ökad risk för olaglig dumpning av avfall och därigenom negativa 
miljökonsekvenser.   
 
Enligt vår uppfattning är en övergripande skillnad mellan städernas miljöarbete att man ser på 
miljöfrågornas omfång ur olika perspektiv. Det som ligger i fokus för miljöarbetet i Örebro är 
klimatfrågan. Utsläpp i luft ses ur ett globalt perspektiv och växthuseffekten som ett problem 
som måste åtgärdas genom lokalt arbete. Under intervjuerna som gjordes i Opole nämndes 
inte klimatfrågan vid något tillfälle. De frågor som uppmärksammades var istället kopplade 
till lokala miljöproblem såsom högt partikelvärde. Den främsta anledningen till att minska 
kolförbränningen är inte att minska koldioxidutsläppen, utan det höga partikelvärdet i staden. 
I Opole kan man säga att problemet med stadens luftkvalité överskuggar det globala 
problemet med utsläpp av växthusgaser. Troligen kommer inte det globala perspektivet på 
miljöfrågor få en central roll i stadens miljöarbete förrän de lokala problemen kan åtgärdas.  
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Självklart utgör även stadens luftkvalité en viktig del i Örebros miljöarbete, men där kopplas 
det lokala ihop med globala effekter.  
 
En annan viktig skillnad som framkommit i uppsatsen gäller miljöarbetets roll inom 
respektive administrativa enhet. I Örebro kommun finns en avdelning som arbetar med 
miljöfrågor. Att miljöavdelningen utarbetat en checklista med miljökrav som alla kommunens 
förvaltningar ska arbeta efter, påvisar att ett hänsynstagande gentemot miljön tas inom hela 
kommunens verksamhet. Inom en snar framtid ska även ett klimatkontor med central plats i 
kommunens organisation inrättas. På sikt förväntas att klimatfrågan ska inkorporeras i alla 
avdelningars arbete. På Stadskontoret i Opole finns också en avdelning som förvaltar 
miljöfrågor. Denna avdelning är emellertid den enda som arbetar för en bättre miljö. 
 
Stora skillnader råder även i verksamheternas eget miljöarbete, inom respektive stads 
administrativa enheter. På Stadskontoret i Opole är återvinning av avfall det främsta sättet att 
minska sin egen miljöpåverkan. Viss energieffektivisering har även gjorts genom utbytet av 
fönster. Inom länsmyndighetens verksamhet förekommer inget arbetet för att minska den egna 
belastningen på miljön, inte ens inom miljöskyddsenheten. I Örebro å andra sidan arbetar man 
mycket inom detta område. Förutom checklistan som innehåller krav om att källsortera, köpa 
kravkaffe, ha gjort en kemikalieinventering, delta i miljöutbildningar, ha ett miljöombud, 
hålla sig uppdaterad på miljöområdet samt att använda cykel för kortare tjänsteresor vidtas en 
rad andra åtgärder. Genom att föra ett omfattande arbete för att minska sin miljöpåverkan vill 
kommunen vara en förebild och vägleda andra organisationer och företag i denna fråga. 
Skillnaderna i de administrativa enheternas egna verksamheters miljöarbete påvisar att detta 
område är betydligt mer utvecklat i Örebro än i Opole.  
 
Inom begreppet ekologisk modernisering finns en tanke om att ekonomiska aspekter inte bör 
vara motsättande miljöaspekter. Det kan vara svårt att införliva en sådan tanke i samhällen 
med en svag ekonomi. Som nämndes i intervjun med tjänstemannen på Stadskontoret i Opole, 
finns det föreskrifter från regeringen i Polen angående vilka kriterier lokala myndigheter bör 
följa vid anställning av företag. Fokus i föreskrifterna är inriktat mot en ekonomisk lönsamhet 
och saknar hänsynstagande till miljön. Detta innebär att lokala myndigheter skulle bryta mot 
lagen vid anställning av ett ”miljövänligare” företag om det finns något annat företag som är 
billigare. Detta fall tolkar vi som att den ekonomiska lönsamheten står i direkt motsats till 
miljöhänsyn, vilket motsätter tanken med ekologisk modernisering. I Örebro är det lättare att 
sammanföra ekonomiska aspekter med ekologiska. Då den ekonomiska utvecklingen nått ett 
steg längre finns större resurser att lägga på miljöfrågor. Satsningar för en ekologisk hållbar 
utveckling kan trots höga investeringskostnader, innebära lägre utgifter på lång sikt. Därmed 
motsätter inte ekologiska och ekonomiska aspekter varandra. 
 
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att skillnaderna i miljöarbetet påverkas av städernas 
skilda ekonomiska resurser. Medan Örebro kommun gör stora satsningar inom miljöarbetet, 
såsom ETC-projektet och utbyte av kommunens bussar till biogasbussar, måste man i Opole 
ta mindre steg i utvecklingen av miljöarbetet för att resurserna ska räcka till. Liksom i Örebro 
finns det förslag i Opole om ersättning av stadsbussarna mot biogasbussar. Tyvärr finns i 
dagsläget ingen möjlighet till ett sådant projekt då det skulle medföra alldeles för stora 
kostnader. Vissa projekt, såsom utbyggnaden av avloppsnätet, möjliggörs emellertid genom 
ekonomiskt stöd från EU.  
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Trots stora skillnader råder också flera likheter i städernas miljöarbete, såsom planer kring 
utvinnandet av biogas genom rötning av sopor samt effektivisering av kollektivtrafiken. Med 
stöd av EU och en fortsatt utveckling ser vi att båda städerna kan utvecklas till att få en 
alltmer hållbar stadsmiljö.  
 
Genom att den ekonomiska tillväxten ökar i högre takt i Polen än i Sverige vore det intressant 
att se om miljöarbetet följer en liknande utveckling. Därför skulle det vara intressant att göra 
en uppföljning till denna studie om några år. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 - Karta 
 

 
 
 
Kartan är en omarbetad version av en blank EU-karta från Alabama Maps.99 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
99 http://alabamamaps.ua.edu/contemporarymaps/world/europe/europe3.jpg 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Nedan följer bilagor på de intervjuguider som använts i arbetet. Den sista intervjuguiden är på 
Polska, frågorna i den är en sammanställning av frågorna i de första tre intervjuguiderna.   
 
 

Intervjufrågor till miljöstrateg, Örebro kommun 
 
 

1. På vilket sätt tar ni på Örebro kommun hänsyn till EU:s miljödirektiv i ert 
miljöarbete? 
- Polluters Pay Principle 
- EU:s strategi för stadsmiljö 

 
2. Vad görs i det kommunala miljöarbetet inom området sophantering/källsortering? 

- Ställer kommunen några krav på företag och bostadsföreningar? 
- Kompostering - certifiering 
- Byggavfall 

 
3. På vilket/vilka sätt arbetar Örebro kommun mot en ekologisk hållbar utveckling?  

 
4. Vad görs i det kommunala miljöarbetet för att minska luftföroreningar i Örebro? 

- Lokaltrafik 
- Miljövänligt bränsle på bussar och sopbilar 
- Öka antalet cyklister 

 
5. Finns det någon dialog mellan kommunen och EON (Örebros huvudsakliga 

energiförsörjare)?  
- Finns det några föreskrifter angående företagets utsläpp? 

 
6. Vad görs i det kommunala miljöarbetet för att minska utsläpp i vatten?  

- Avlopp 
- Tas dagvatten om hand och i så fall hur? 
- På vilket sätt tas det hänsyn till grundvattennivån/förändringar i den? 

 
7. Finns det någon fråga inom ert kommunala miljöarbete som man lägger extra fokus 

på? I så fall vilken och varför?  
 
8. Påverkar dokument som Miljöpolicy, Miljömål samt Agenda 21- visionen (Örebro 

Kommuns Agenda 21-vision - Örebro år 2025) ditt praktiska miljöarbete, och i så fall hur? 
- Miljöpolicy 
- Miljömål 
- Agenda 21 visionen 

 
9. Vad görs inom Örebro kommuns egen verksamhet för att minska belastningen på 

miljön? 
- miljöbilar  
- källsortering 
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-  videokonferenser 
 

Intervjufrågor till kommunalråd för Miljöpartiet, Örebro kommun 
 

 
1. På vilket sätt tar ni på Örebro kommun hänsyn till EU:s miljödirektiv i ert 

miljöarbete? 
- Polluter Pays Principle 
- EU:s strategi för stadsmiljö 

 
2. På vilket/vilka sätt arbetar Örebro kommun mot en ekologisk hållbar utveckling?  
 
3. Vilka faktorer tycker ni på Örebro kommun är viktigast i strävandet efter en 

hållbar utveckling i staden? 
 
4. Vad görs i det kommunala miljöarbetet för att minska luftföroreningar i Örebro? 

- Lokaltrafik 
- Miljövänligt bränsle på bussar och sopbilar 
- Öka antalet cyklister 

 
5. Finns det någon dialog mellan kommunen och Örebros huvudsakliga 

energiförsörjare?  
- Finns det några föreskrifter angående företagets utsläpp? 

 
6. Vilka miljörelaterade frågor är aktuella/prioriteras idag? Varför prioriteras just 

dessa frågor? 
- Har det skett några förändringar i vilka frågor som prioriteras under de senaste 

åren? Varför? 
 

7. Hur väl anser du att dokument som miljöpolicy och miljömål efterlevs i det 
praktiska miljöarbetet? 
 

8. På vilket sätt tillämpas Agenda 21 i det kommunala miljöarbetet? 
 

9. Vad görs inom Örebro kommuns egen verksamhet för att minska belastningen på 
miljön? Finns det några mål inför framtiden? 
- miljöbilar  
- källsortering 
- videokonferenser 

 
 

Intervjufrågor till kommunalråd för Miljöpartiet, Örebro kommun 
 
 

10. På vilket sätt tar ni på Örebro kommun hänsyn till EU:s miljödirektiv i ert 
miljöarbete? 

- Polluter Pays Principle 
- EU:s strategi för stadsmiljö 
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11. Hur vill Örebro kommun att hanteringen av avfall ska fungera? Är du nöjd med 
dagens sophantering/källsortering, eller finns några förslag på förändringar? Vad är i 
så fall problemet? 

- Ställer kommunen några krav på företag och bostadsföreningar? 
- Kompostering 
- Byggavfall 

12. Hur vill kommunen begränsa utsläppen i vatten? 
- Avlopp 
- Tas dagvatten omhand och i så fall hur? Finns det förslag på förbättringar? 
- Finns det problem med grundvattennivån? 

 
13. Finns det någon dialog mellan kommunen och Örebros huvudsakliga energiförsörjare?  

- Finns det några föreskrifter angående företagets utsläpp? 
 

14. Hur arbetar ni med trafikfrågor/trafikplanering i ett miljöperspektiv? 
- Planering av cykelvägar 

 
15. Vilka miljörelaterade frågor är aktuella/prioriteras idag? Varför prioriteras just dessa 

frågor? 
- Har det skett några förändringar i vilka frågor som prioriteras under de senaste 

åren? Varför? 
 

16. Hur väl anser du att dokument som miljöpolicy och miljömål efterlevs i det praktiska 
miljöarbetet? 

 
17. På vilket sätt tillämpas Agenda 21 i det kommunala miljöarbetet? 

 
18. Vad görs inom Örebro kommuns egen verksamhet för att minska belastningen på 

miljön? Finns det några mål inför framtiden? 
- miljöbilar  
- källsortering 
-  videokonferenser 

 
 

Intervjufrågor till på Tekniska förvaltningen, Örebro kommun 
 
 

1. Hur mycket avfall produceras årligen i Örebro kommun och hur stor del av dessa 
sorteras/återvinns, bränns respektive läggs på avfallsupplag? 

 
2. Hur många avfallsupplag respektiver avfallsverk finns i Örebro kommun?  

 
3. Hur många fraktioner sorteras och återvinns i Örebro kommun? 

 
4. Hur ser organisationen av avfallshanteringen ut i Örebro kommun?  

- Anställer ni företag för avfallshämtningen? 
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Intervjufrågor till miljösamordnare, Stadskontoret i Opole 
 
 

1. W jaki sposób Rada Miasta Opola bierze pod uwagę dyrektywy Unii Europejskiej w 
pracy w zakresie ochrony środowiska? 

- Jakich dyrektyw to dotyczy i jaki sposób są one uŜywane?    
 

2. Czy Urząd Miasta Opola wypracowal oficjalny kierunek pracy w zakresie ochrony 
środowiska? 

            -   Jakie dokumenty wytyczają cele tej pracy?  
 

3. Jakie zastosowanie ma koncept zrównowaŜonego rozwoju w pracy Urzedu Miasta? 
- Chodzi nam głównie o aspekty ekologiczne tego konceptu. 

 
4. Jakie czynniki sa uwazane przez UM Opole za najwazniejsze w dazeniu do 

zrównowaŜonego rozwoju miasta Opole? 
 

5. W jaki sposób wprowadzany jest w Ŝycie program Agendy 21? 
 

6. Jakie dzialania sa podejmowane przez UM w zakresie gospodarki 
odpadami/sortowanie/ i utylizacja smieci? 

- Czy UM stawia wymagania przedciebiorstwa i administracju budynkow/osiedli 
mieszkaniowych dotyczące tej problematyki? 

- Kompostowanie? (zachęcacie do?) 
- Odpady budowlane? 

 
7. Jakie dzialania sa podejmowane przez UM aby zmniejszyc zanieczyszczenie 

powietrza? 
- Srodki transportu publicznego? 
- Uzywanie bardziej „ekologicznych” paliw w autobusach i innych środkach 

transportu? Smieciarka 
- Zachęcanie do uŜywania rowerów? 

 
8. Jak wyglada wspolpraca miedzy UM a zakładami dostarczającymi energia np. 

elektrownie, gazownie, elektrocieplownie? 
- Czy istnieja przepisy dotyczące emisji, np. gazow? 

 
9. Jakie dzialania sa podejmowane przez UM aby zmniejszyc zanieczyszczenie wody? 

- Gospodarka sciekami 
- W jaki sposób jest prowadzona gospodarka woda z opadow atmosferycznych w 

miescie? 
- Gospodarka wodami gruntowymi  

 
10. Ktore obszary działań w zakresie ochrony środowiska sa obszarami priorytetowymi 

dla UM? I dlaczego? 
 

11. Co UM robi we własnym zakresie, aby zmniejszyć obciąŜenie środowiska? 
- Np. uŜywanie samochodów „eko”, rowerów, konferencji „wideo” – aby 

zaoszczędzić podróŜowanie 


