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Pionjär inom produktion 

och användning av 

kolneutral 

ekonomi.

Borgå
är en 

pionjärkommun 

inom cirkulär 

ekonomi!

Andelen förnybara 

bränslen i 

fjärrvärmeproduktionen i 

Borgå 

var 98 % 
år 2017.

Stadsdelen 

Skaftkärr i Borgå 

görs energieffektiv.

I Skaftkärr finns ett 

område för 

mellanlagring och 

förbehandling av jord-

och stenmaterial.

Sköldvik i Borgå blir en 

park för bioindustri 

och cirkulär ekonomi!

Med 

flerfackstjänsten 

samlar man in 

nyttoavfall från 

hushållen för 

återvinning.

Träaska från 

fjärrvärme-

produktionen 

returneras till 

skogen som 

gödsel!



Borgå stad: Vägkarta för cirkulär 
ekonomi

Borgå stad har varit en del av nätverket kolneutrala kommuner (HINKU) sedan 2014. HINKU är ett nätverk av 

pionjärer inom bekämpning av klimatförändringen, som samlar ambitiösa kommuner som förbundit sig att 

minska på utsläpp, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och 

klimatfrågor. Nätverkets gemensamma mål är att minska utsläppen med 80 procent jämfört med nivån år 2007.

Staden beaktar redan nu klimat- och miljömålen samt naturens mångfald i sina beslut, upphandlingar och 

tjänster. Staden har dock en stark vilja att ytterligare stärka sitt klimatarbete i och med den nya stadsstrategin. 

För att främja uppnåendet av de mål som ställs upp i strategin arbetar staden med ett klimatprogram och en 

vägkarta för cirkulär ekonomi.

Borgås vägkarta för cirkulär ekonomi är en del av projektet CIRCWASTE, som förverkligar en nationell 

avfallsplan och uppmuntrar Finland att övergå till cirkulär ekonomi. Projektet hjälper staden och dess 

koncernbolag att främja hållbar utveckling i sin verksamhet. Borgå stad och stadens koncernbolag förbinder sig 

till gemensamma åtgärder och mål. Projektet CIRCWASTE erbjuder information och stöd för arbetet.
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Borgå stad: En stad med cirkulär 
ekonomi
Projekt som främjar cirkulär ekonomi:

• Pobi – en bioindustripark i Sköldvik i Borgå

• HUIMA – idétävling för tillvaratagande av spillvärme

• CANEMURE – mot koldioxidneutrala kommuner och landskap

• Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi!
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Borgå stad: En stad med cirkulär 
ekonomi

13.5.2019 5Yolanda Potrykus, Posintra Oy

• I stadens byggnader används förnybara energikällor, såsom fjärrvärme, jordvärme och solpaneler (Borgå stad)

• I Borgå Energis värmeproduktion används hyggesavfall, och gas som samlas in från Domargårds avfallscentrals soptipp 

används för framställning av värmeenergi (Rosk’n Roll, Borgå Energi) 

• Askan från bioenergianläggningen blir skogsgödsel (Borgå Energi)

• Årskurs fem i Kevätkummun koulu utmanar årligen andra femteklassister att under en vecka anteckna sina ekogärningar 

under fritiden i ett ekogärningspass (Posintra, Borgå stad)

• Spillvärme från avloppsvattnet tas till vara och används i avloppsreningsverkets lokaler. Man använder ett system för 

styrning av luftningen med vilket en optimal mängd luft blåses in (Borgå vatten)

• I sin dieselmateriel använder staden hundraprocentigt förnybar Neste MY-diesel tillverkad av avfall och restprodukter (Borgå 

stad)

• Flerfackstjänsten erbjuds till kunderna i stor omfattning (Rosk’n Roll)

• Plastinsamling har kommit igång vid stadens egna fastigheter (Borgå stad)

• I Byaskjussen-försöket testar man nya sätt att ordna tjänster för rörlighet i glesbebyggda delar av Borgå genom att utveckla 

en ny typ av trafiktjänst som har drag av både taxi och buss (Sitra, Borgå stad)

• Skaftkärr – vi bygger en energieffektiv stadsdel (Borgå stad, Borgå Energi)



CIRCWASTE – styrgrupp och experter

Borgå stad: Arbetsgrupp för vägkartan 
för cirkulär ekonomi

• Elina Antila (Verkställande direktör, Borgå vatten)

• Enni Flykt (Samhällsplanerare, Borgå stad)

• Carita Forsberg-Heikkilä (Miljöforskningschef, Borgå 

stad)

• Vesa Heikkonen (Utvecklingschef, Rosk’n Roll)

• Hilkka Jokela (Planläggare, Borgå stad)

• Tuija Klaus (Servicechef, Rosk’n Roll)

• Leila Korhonen (Kostservicechef, Borgå stad)

• Arto Lankinen (Miljöskyddsinspektör, Borgå stad)
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• Katariina Lossi (Kvalitets- och miljöchef, Rosk’n Roll)

• Tony Lökfors (Projektchef, Lokalitetsledningen)

• Sanna Nyman (Produktionschef, Borgå stad)

• Yolanda Potrykus (Högskolepraktikant, Posintra)

• Sanna Päivärinta (Expert på hållbar utveckling, Borgå 

stad)

• Marko Printz (Servicechef, Rosk’n Roll)

• Jukka Rouhiainen (Miljö- och utvecklingschef, Borgå 

Energi)

• Leena Tuomi (miljöaffärsverksamhetschef, Posintra)
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Borgå stad: Mål för den cirkulära 
ekonomin

1.

Man främjar 

användningen av 

återvunnet material i 

mark- och 

grundläggnings-

arbeten

3.

Målet är att minska 

mängden 

samhällsavfall och 

öka 

återvinningsgraden

2.

Förbättrad 

energieffektivitet

i samarbete med 

olika aktörer 



Borgå stad: tyngdpunkter och teman
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Användning av återvunnet material i 

mark- och grundläggningsarbeten

Energieffektivitet Minskning av mängden 

samhällsavfall och ökning av 

återvinningsgraden

Planläggning för styrning/möjliggörande 

av placeringen av funktionerna

Utnyttjande av spillvärme Utvidgning av flerfackskonceptet

Utveckling av en bank för jord och 

återvunnet material

Planläggning för 

styrning/möjliggörande av 

funktioner

Precisering av gränserna för 

sorteringsskyldighet

Utveckling av platsuppgifter och 

dokumentation om återvunnet material 

som används i markarbeten

Effektiviserad insamling av 

soptippsgas

Utveckling av stadens 

fastigheters sortering

Främjande av användningen av 

byggavfall som material

Minskning av matsvinnet

Ökning av medvetenheten Ökning av medvetenheten Ökning av medvetenheten



En hållbar 
användning av 

material för 
markarbeten främjas 

genom en bank för 
jord och återvunnet 

material. 13.5.2019 9
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Tyngdpunkt: Användning av återvunnet material i mark- och 

grundläggningsarbeten
Åtgärder 2019–2020

• Jordmaterialutredning som stöd för generalplanearbetet och för utveckling av en verksamhetsmodell för Borgå

• Dimensionering av områden som krävs för återvinning, behandling, mellanlagring och deponering av jordmaterial 
samt anvisning av alternativa områdesreserveringar i delgeneralplanerna

• Verksamhetsmodell och avtal för massakoordinationen i banken för jord och återvunnet material.

• Beräkning av massabalans för Kullos företagsområde: beräkning av jordmaterial som uppstår vid byggandet av 
områdets kommunteknik och gator samt grundberedning på stadens tomter samt förädling och användning av detta 
jordmaterial på området

• Verksamheten på Skaftkärrs mellanlagrings- och förbehandlingsområde fortsätter

• En fungerande praxis för användning av återvunnet material (planering och tillstånd) utarbetas

• Utveckling av innehållskraven och tillsynen gällande avfallsplanerna i byggtillsynens rivnings- och 
tillståndsansökningar

• I byggnadstillsynens proaktiva kvalitetsstyrning ingår förutom energieffektiva lösningar även hantering av byggavfall

• Utveckling av enhetligare offertförfrågningsdokument för byggande/rivning för stadens enheters bruk vad 
innehållskraven för miljöplaner beträffar och uppföljning av förverkligandet av entreprenader

• I upphandlingar av byggmaterial prioriteras miljömärkta material
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Tyngdpunkt: Användning av återvunnet material i mark- och 

grundläggningsarbeten
Åtgärder 2021–2023 2024–2030 Mål 2030

• Delgeneralplanernas lösningar preciseras

• Eventuella detaljplaneprojekt startar

• Man ger tillstånd för och grundar ett nytt område 
som möjliggör användning av jord och återvunnet 
material i Borgå

• Verksamheten på Skaftkärrs mellanlagrings- och 
förbehandlingsområde fortsätter

• Utveckling av innehållskraven och tillsynen 
gällande avfallsplanerna i byggtillsynens 
rivnings- och tillståndsansökningar

• I upphandlingar av byggmaterial prioriteras 
miljömärkta material

• Verksamheten på 
Skaftkärrs mellanlagrings-
och förbehandlingsområde 
avslutas senast 2030

• Bank för jord och 
återvunnet material i bruk

• I upphandlingar av 
byggmaterial prioriteras 
miljömärkta material

Bank för jord och återvunnet 
material i bruk

Av det byggmaterial som används 
vid markarbeten är 70 procent 
återvunnet material (inklusive 
överskottsjord).

Nyttjandegraden för bygg- och 
rivningsavfall är 70 procent

Målet är massabalans på Kullo 
företagsområde
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Tyngdpunkt: Användning av återvunnet material i mark- och 

grundläggningsarbeten

Åtgärder med anknytning till målsättningarna som vidtas genast 2019–2020 Ansvarig aktör

Utredningen gällande samordningen av jordmaterialstjänsterna och markanvändningsplaneringen i Borgå 
blir klar. Mål för delgeneralplanarbetet ställs upp utifrån utredningen.

Stadsplanering, 
kommunteknik

Massabalansberäkningarna för Kullo blir klara. Kommunteknik

Utveckling av innehållskraven för avfalls- och miljöplaner i samband med byggande och rivning inleds.

Lokalitetsledningen, 
byggnadstillsyn, 
kommunteknik,
miljöskyddet som stöd

Man ökar medvetenheten genom att lyfta fram dessa teman i den dagliga kommunikationen. Man använder 
webbplatsen Klimatsmart Borgå. 

Stadsorganisationen, 
stadens bolag och 
affärsverk, hållbar 
utveckling som stöd



Borgå stad: Användning av återvunnet material i 
mark- och grundläggningsarbeten
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Nyckelindikatorer Indikatorer för vägkartan

Nyttjandegraden för jordmaterial per 
planområde

Oförorenat jordmaterial som går till deponi, m3/år

Nyttjandegrad för bygg- och rivningsavfall
Grad av användning av avfall från bygg- och 

rivningsprojekt som konkurrensutsatts av staden 

som material 
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Lösningar för 

tillvaratagande och 

användning av 

spillvärme genom 

en idétävling.
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Tyngdpunkt: Energieffektivitet
Åtgärder 2019–2020 2021–2023 2024–2030 Mål 2030

• Spillvärmeobjekt kartläggs

• Industrierna i Sköldvik deltar i utredning 
om användning av spillvärme

• Genomförande av idétävlingen Huima 
och förädling av idéerna

• Användning av energikällor med låga 
utsläpp möjliggörs i vägtrafiken

• Konkurrensutsättningen av 
kommunteknikupphandlingar utreds

• Utsläppsbokföring inom 
avfallshanteringssektorn

• Planeringen och byggandet av ett 
energieffektivt bostadsområde i 
Skaftkärr fortsätter

• Metoder för energieffektiv planläggning 
tas i bruk i större utsträckning inom 
planläggningen

• Canemure-projektet börjar

• Pilottestning av energieffektiv 
värmestyrning

• Man utvecklar flexibla och mångsidiga 
lösningar för lätt trafik

• Resultaten av idétävlingen 
Huima om spillvärme

• Pilotobjekt restaureras för 
att bli mer energieffektiva

• Energilagring och 
flexibilitet enligt 
efterfrågan: solfångare, 
värmepumpar, 
dubbelriktad fjärrvärme, 
energiövervaknings- och 
styrningssystem

• Planeringen och 
byggandet av ett 
energieffektivt 
bostadsområde i Skaftkärr 
fortsätter

• Metoder för energieffektiv 
planläggning tas i bruk i 
större utsträckning inom 
planläggningen

• Man utvecklar flexibla och 
mångsidiga lösningar för 
lätt trafik

• Tillämpning av de 
tekniskt och 
ekonomiskt sett bästa 
metoderna 
(Canemure-projektet)

• Planeringen och 
byggandet av ett 
energieffektivt 
bostadsområde i 
Skaftkärr fortsätter

• Metoder för 
energieffektiv 
planläggning tas i bruk 
i större utsträckning 
inom planläggningen

• Man utvecklar flexibla 
och mångsidiga 
lösningar för lätt trafik

Tillvaratagande av 
spillvärme utgör 10 
procent av 
värmeproduktionen

Flera 
användningsändamå
l för spillvärme

Energiinbesparing 
på 5–10 procent i 
stadens lokaler

Byggnadernas 
energieffektivitet 
stärks
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Tyngdpunkt: Energieffektivitet

Åtgärder med anknytning till målsättningarna som vidtas genast 2019–2020 Ansvarig aktör

Man kartlägger spillvärmeobjekt och deltar i Sköldviks industriers utredning av användningen av spillvärme. 
Resultaten av idétävlingen Huima förädlas.

Lokalitetsledningen, 
Borgå Energi, Posintra, 
Företag

Forskningsprojektet CANEMURE börjar. Man förbättrar byggnadernas energieffektivitet och pilottestar 
energieffektiv värmestyrning i majoriteten av stadens fastigheter. Man främjar användningen av förnybar 
energi genom att installera solpaneler på alla nya och renoverade byggnader samt även gamla byggnader. 

Styrgruppen för 
CANEMURE, 
lokalitetsledningen

Byggandet av Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde fortsätter i Majberget, Vårdalsbäcken och 
Vårdalsberget. Planläggningsarbetet fortsätter för nya områden, de mest brådskande är Södra Vårberga 
och Vårdalsängen.

Stadsplanering, 
kommunteknik, 
markpolitik, 
byggnadstillsyn

Man fortsätter använda och utveckla verktyg för energieffektivitet inom planläggningen, tomtöverlåtelsen 
och byggnadstillsynen.

Stadsplanering, 
byggnadstillsyn, 
markpolitik

Man ökar medvetenheten genom att lyfta fram dessa teman i den dagliga kommunikationen. Man använder 
webbplatsen Klimatsmart Borgå. 

Stadsorganisationen, 
stadens bolag och 
affärsverk, hållbar 
utveckling som stöd



Borgå stad: Energieffektivitet
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Nyckelindikatorer Indikatorer för vägkartan

Andel förnybar energi som används i 
stadens fastigheter

Andel förnybar energi som används i stadens 
fastigheter

Antal identifierade spillvärmeobjekt Andel spillvärme i värmeproduktionen

Andel personbilar med låga utsläpp Registrerade el- och gasbilar i Borgåregionen



Med 
flerfackstjänsten 

får man in 
nyttoavfall för 
återvinning.
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Tyngdpunkt: Minskning av mängden samhällsavfall och 

ökning av återvinningsgraden
Åtgärder 2019–2020 2021–2023 2024–2030 Mål 2030

• Utsläppsbokföring inom avfallshanteringssektorn 

inleds

• LCA (livscykelbedömning) av insamlingssystemet

• Utökning av sorteringsskyldigheterna 

(bostadsbolag och stadens fastigheter)

• Geografisk utvidgning av flerfackstjänsten

• Utökad sortering vid stadens fastigheter: 

flerfacksinsamling/separatinsamling på daghem, 

plastinsamling i skolor och på Näse hälsostation; 

utvidgning till alla stadens fastigheter

• Planering och utveckling av insamling och 

behandling av textilavfall, deltagande i 

förverkligande av pilotanläggningar för behandling

• Korta videor om sortering och återvinning på nätet

• Marknadsföring av undervisningsmappen för 

miljöfostran och utbildning av lärarna

• Utveckling av avfallsrådgivarnätverket

• Utökning av 

sorteringsskyldigheterna 

(bostadsbolag och 

egnahemshus)

• Geografisk utvidgning av 

flerfackstjänsten

• Utvidgning av 

pilotanläggningar för 

behandling av textilavfall

• Information och 

kampanjer om 

återvinning och 

minskning av avfallet 

utvecklas i synnerhet 

med hjälp av digitala 

kanaler

• Sortering av bioavfall i 

alla hushåll

• Inledande av 

heltäckande insamling 

av textilavfall

• Information och 

kampanjer om 

återvinning och 

minskning av avfallet 

utvecklas i synnerhet 

med hjälp av digitala 

kanaler

Återvinningsgraden 
för samhällsavfall är 
60 procent

Alla stadens lokaler 
har fungerande 
insamlingspunkter

Alla (kommunala 
sektorn, företag, 
hushåll) sorterar 
nyttoavfall
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Tyngdpunkt: Minskning av mängden samhällsavfall (Matsvinn)
Åtgärder 2019–2020 2021–2023 2024–2030 Mål 2030

• Slogan för kostservicen för förhindrande av 
matsvinn

• Utveckling av temavecka kring matsvinn i 
skolorna

• Skolornas kök börjar väga matsvinnet

• Precisering av processerna för mat: man 
väljer de effektivaste metoderna 

• Precisering av inköpsprocessen: Man 
prioriterar de rätter i menyerna som ger 
minst matsvinn

• Precisering av råvarurotationen i 
menyerna: Man köper råvaror för veckan 
som kan användas till portioner under hela 
veckan

• Man tillämpar guiden för ansvarsfulla 
livsmedelsupphandlingar för att främja 
cirkulär ekonomi inom livsmedelssystemet

• Precisering av 
processerna för mat

• Man tillämpar guiden 
för ansvarsfulla 
livsmedelsupphandlin
gar för att främja 
cirkulär ekonomi inom 
livsmedelssystemet

• Precisering av 
processerna för mat

• Man tillämpar guiden 
för ansvarsfulla 
livsmedelsupphandlin
gar för att främja 
cirkulär ekonomi 
inom 
livsmedelssystemet

Målet är att halvera 
matsvinnet

Tätare samarbete med 
kostservicens kunder
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Tyngdpunkt: Minskning av mängden samhällsavfall och 

ökning av återvinningsgraden

Åtgärder med anknytning till målsättningarna som vidtas genast 2019–2020 Ansvarig aktör

Man utarbetar en beräkningsmodell för utsläppsbokföring för Rosk’n Rolls centrala funktioner för att 
fastställa utsläppen och för att styra inriktningen av utsläppsminskningsåtgärderna.

Rosk’n Roll

Man gör en livscykelbedömning av insamlingen av avfall vid fastigheterna för att optimera 
insamlingssystemet och gränserna för sorteringsskyldigheten. En översyn av gränserna för skyldigheterna 
föreslås enligt resultaten av beräkningarna.

Rosk’n Roll

Insamling enligt separatinsamlingsskyldigheterna ordnas. Rosk’n Roll

Man möjliggör effektiv källsortering av avfall som samlas in separat i alla stadens lokaler. 

Stadsorganisationen, 
stadens bolag och 
affärsverk, hållbar 
utveckling som stöd

Mat tillreds enligt beställning och man undviker att laga för mycket. Matsvinnet följs upp och minskas aktivt. Kostservice

Man ökar medvetenheten genom att lyfta fram dessa teman i den dagliga kommunikationen. Man använder 
webbplatsen Klimatsmart Borgå. 

Stadsorganisationen, 
stadens bolag och 
affärsverk, hållbar 
utveckling som stöd



Borgå stad: Höjning av återvinningsgraden för 
samhällsavfall
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Nyckelindikatorer Indikatorer för vägkartan

Hushållens återvinning

Bostadsbolag (vånings- och radhus): fastigheter som anslutit sig till 

separatinsamling av de avfallsslag som avfallshanteringsföreskrifterna förpliktigar 

till (bioavfall, kartong, glas, metall, plast) och material som kommit in

Egnahemshushåll: antal fastigheter som anslutit sig till flerfackstjänsten och 

material som kommit in genom flerfacksinsamlingen

Andel nyttomaterial i blandavfallet (sammanställningsundersökningar)

Stadens egna fastigheters återvinning

Andel av stadens fastigheter som anslutit sig till separatinsamling av de 

avfallsslag som avfallshanteringsföreskrifterna förpliktigar till (bioavfall, kartong, 

glas, metall, plast) av alla fastigheter

Andel nyttomaterial i blandavfallet (sammanställningsundersökningar)

Minskning av matsvinnet (Borgå stad) Tallriks- och tillredningssvinn per kund


