BILAGA TILL Miljöbokslut 2018

Uppföljning av Nordanstigs kommun lokala miljömålåtagande
Klimat, luft, hälsa - Åtagande

Berör Agenda
2030

Bidrar till Miljömål

Klarat
målen?
JA

1

Implementera
energieffektiviseringsstrategin
Energianvändningen i kommunens
fastigheter ska minska med 20 % relativt
basåret 2012

Begränsad
klimatpåverkan

2

Vid framtagande av översiktsplan
kommer energiplaneringen vara en
viktig del

Begränsad
klimatpåverkan
God bebyggd miljö

3

Bränsleförbrukningen ska minska med
20 procent/kommunanställd i
förhållande till basåret 2012

Begränsad
klimatpåverkan

4

100 % av kommunens fordon ska vara
miljöklassade då de införskaffas
Minst 50 % av det drivmedel som
används i kommunens tjänstebilar ska
utgöras av förnybara bränslen

NEJ

X
X

Idag arbetar kommunen med Energy-Preformance
Contracting EPC för att planera/minska energiförbrukningen i
fastigheter

Nya Översiktsplanen pågår, klar 2020
Planering för vindkraft och solcellspark finns med i
Översiktsplanen

X

X
Vid inköp av fordon var de miljöklassade men kriterier för
miljöanpassning har förändrats

X
Begränsad
klimatpåverkan

Kommentar

X
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5

Utöka skötselplanen för Ånäset
naturvårdsområde

Begränsad
klimatpåverkan
God bebyggd miljö

X

Utredning pågår men ingen insamling av matavfall eller
biogasproduktion ännu i kommunen

6

Vara aktiva i Green Drive Region
Vara aktiva i Biodrivmitt
Utreda möjligheter för att bygga
laddstolpar i kommunen

Begränsad
klimatpåverkan
God bebyggd miljö

7

Utöka samarbetet med X-trafik.
En arbetsgrupp ska upprättas som ska
verka för ett ökat kollektivt resande

Begränsad
klimatpåverkan
God bebyggd miljö

X

Det startades en sådan grupp men idag finns ingen
arbetsgrupp

8

Mötes- och resepolicyn ska
implementeras

Begränsad
klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Frisk luft

X

Resepolicyn behöver implementeras bättre i kommunen

9

Åtgärder planeras utifrån
Skogsvårdsplanen.
Värna kulturmiljön i skogsbruket

Giftfri miljö
Levande skog och
vattendrag
Grundvatten av god
kvalitét
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och
djurliv

X

X

BILAGA TILL Miljöbokslut 2018
God bebyggd miljö - Åtagande

Berör Agenda
2030

Bidrar till Miljömål

Klarat
målen?
JA

10

Inte använda några bekämpningsmedel
i offentliga miljöer

Giftfri miljö
Grundvatten av god
kvalitet

X

11

Inte använda naturgrus vid
nyanläggningar

Grundvatten av god
kvalitet
God bebygg miljö

X

12

Dialog med MittSverigeVatten om
åtgärder för att kvalitetssäkra
avloppsslam

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Ett rikt odlingslandskap

X

13

Utöka skötselplanen för Ånäset
naturvårdsområde

Levande sjöar och
vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och
djurliv

NEJ

X

Kommentar
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14

Rusta upp Vallstigen för att
tillgängliggöra och informera om kulturoch naturmiljön i området

Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och
djurliv

X

15

Skapa möjlighet för småföretag att
träffas och samverka

Levande skogar
Ett rikt
odlingslandskap
God bebyggd miljö

X

16

Utforma och anta ett kulturprogram

17

Implementera den nya avfallsplanen
med tillhörande föreskrifter

Levande sjöar och
vattendrag
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
Levande skogar
Ett rikt
odlingslandskap
God bebyggd miljö
God bebyggd miljö

18

Utveckla system för insamling av farligt
avfall

God bebyggd miljö
Giftfri miljö

X

X

X

Ett kulturprogram för Sörfjärdens bruksbebyggelse har tagits
fram 2018

Hälsinglands kommuner har tagit fram en gemensam
renhållningsordning som består av både avfallsplan och
föreskrifter. Renhållningsordningen för Nordanstigs kommun
2015–2020, antogs i kommunfullmäktige den 4 april 2016 och
gäller till och med 2020.
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19

Införa återbruksverksamhet

X

Börja sortera ut matavfall
Utveckla en informationscentral i den
nya personalbyggnaden på Homons
ÅVC
Utveckla system för insamling av
grovavall
Vatten - Åtagande

X
X
X
Berör Agenda
2030

Bidrar till Miljömål

Klarat
målen?
JA

20

21

22

Lekbottnar i Gnarpsån restaureras
Ersätta en damm i Andersfors med
tröskel
Biotopåterställning av ett antal
vattendrag
Plantera trädridåer för att minska
läckage av näringsämnen till ett antal
prioriterade vattendrag
Åtgärda artificiella vandringshinder i ett
antal prioriterande vattendrag, bland
annat Harmångersån
Initiera en dialog med andra kommuner
och intresseföreningar för en hållbar
kust

Kartlägga förekomst av TBT och andra
vanligt förekommande föroreningar i
våra småbåtshamnar

Matavfallet har inte börjat att sorterats ut

Levande sjöar och
vattendrag
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
Ett rikt växt- och
djurliv

NEJ

X
X
X
X
X

Hav i balans samt en
levande kust och
skärgård

Giftfri miljö
Levande sjöar och
vattendrag
Hav i balans samt en
levande kust och
skärgård

Kommentar

X

X

Tröskel i Anderfors ska genomföras 2019
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23

Dialog om att leda om tung trafik från
Bergsjö vattentäkt

Grundvatten av god
kvalitet
God bebyggd miljö

24

Se över vattenskyddsområdet för
Bergsjö och Gnarps vattentäkt

Grundvatten av god
kvalitet
God bebyggd miljö
Levande sjöar och
vattendrag

25

Ersätta enskilda avloppsanläggningar i
Sörfjärden med allmän
avloppsanläggning

Grundvatten av god
kvalitet
Ingen övergödning
Levande sjöar och
vattendrag
Giftfri miljö

Förbud mot tung trafik genom Bergsjö centrum

X

X

X

Inte påbörjat. Ska påbörjas under 2019.

BILAGA TILL Miljöbokslut 2018
Klimatanpassning – Åtagande

Berör Agenda
2030

Bidrar till Miljömål

Klarat
målen?
JA
NEJ

Kommentar

Ingen bebyggelse nära vatten

26

I det planerade översiktsplanearbetet
kommer hänsyn tas till
klimatanpassning

God bebyggd miljö

X

27

När nya detaljplaner tas fram beaktas
klimatanpassningsproblematiken

God bebyggd miljö

X

28

Kommunen har för avsikt att utse en
kontaktperson för klimatanpassning

29

I översiktsplanen kommer lokalt klimatanpassningsstrategier att ingå

X

God bebyggd miljö

X

