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Inledning
I Norrtälje kommun genomförs politik som leder till samhällsförändringar. Norrtälje
kommun vill bli en föregångskommun genom att skapa balans mellan ekologiska,
sociala och ekonomiska värden. Norrtälje kommun präglas av ett miljöengagemang och
organisationen strävar efter förbättringar inom miljöområdet.
FN har enats om 17 globala mål (även kallade Agenda 2030) för hållbar utveckling.
Norrtälje kommun har redan ett långtgående arbete med att uppfylla många av de 17
globala utvecklingsmålen såsom hälsa och välbefinnande, jämställdhet, hållbara städer
och samhällen, med mera.
Tre av Agenda 2030:s mål rör klimat- och miljö; bekämpa klimatförändringen, hav och
marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald. Motsvarigheten till dessa
tre mål i svensk kontext utgörs av 16 nationella miljömål. Inriktningen är att till nästa
generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är
lösta.
Dessa nationella miljömål utgör även ett ramverk för Norrtälje kommuns miljömål och
mått.

Regionalt miljömålsarbete
Länsstyrelserna i landet har en samordnande roll i det regionala arbetet med de nationella
miljömålen. I Stockholms län arbetar länsstyrelsen tillsammans med kommuner, näringsliv,
frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet
och för att miljön ska bli bättre. I Stockholms län är miljömålsarbetet organiserat i en
regional miljömålsdialog). Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex av de
16 nationella miljömålen som ska nås till år 2021 valts ut för prioriterade insatser i länet.
Arbetet med de prioriterade miljömålen ska samordnas med övriga insatser som görs i
länet. Som ett stöd i hur detta görs har regionala miljömålsrådet hittills enats om ett antal
strategier, åtgärdsprogram och gemensamma insatser.
De prioriterade miljömålen för Stockholms län är:
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö (strategi framtagen)
Ingen övergödning (strategi framtagen)
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv (strategi framtagen)

I nuläget finns för Stockholms län ett regionalt utvecklingsprogram för Frisk luft. De övriga
målen är kopplade till strategier. God bebyggd miljö ska vara en övergripande vision för
allt arbete inom den regionala miljömålsdialogen.

Länsstyrelsens prioritering har legat till grund för Norrtälje kommuns formuleringar
av miljömål för kommunen. Norrtälje kommun, som skärgårdskommun, väljer även
att uppmärksamma och lyfta även fram vattenrelaterade mål och åtgärder som berör
miljömålen levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård
och grundvatten av god kvalitet.

Uppdrag och syfte
Detta klimat- och miljöprogram syftar till att tydliggöra och strukturera miljöarbetet i
Norrtälje kommun. Det utgör ett styrdokument med klimat- och miljömål som går längre
än vad aktuell lagstiftning kräver när det gäller miljöhänsyn.
Norrtälje kommuns klimat- och miljömål fokuserar i denna första version på hur
kommunen som organisation ska agera för att kommunens egna verksamheter ska
uppnå målen. Målen omfattar således miljöpåverkan från de verksamheter som bedrivs
i Norrtälje kommun och de kommunala bolagen Campus Roslagen, Norrtälje Energi och
Roslagsbostäder, och i mindre grad på kommunen som geografiskt område.
Den kommunala organisationen bör utgöra ett föredöme för övriga samhället genom att
kontinuerligt arbeta för att minska organisationens miljöpåverkan, genom till exempel
inköp av miljövänliga produkter och tjänster. Kommunens mål ska vara tydliga och
arbetet med dessa ska kommuniceras till invånare och företag på ett sätt som inspirerar
och visar att frågorna är prioriterade. För att nå de övergripande nationella målen krävs
engagemang och insatser från alla som agerar inom kommunens gränser, från större
företag till enskilda medborgare.
Klimat- och miljöprogrammets lokala miljömål ersätter de miljömål som tidigare beslutats
i Norrtälje kommuns nämndorganisation. Klimat- och miljöprogrammet ska revideras varje
mandatperiod.

Förhållande till andra styrdokument och processer
Klimat- och miljöprogrammet tillsammans med översiktsplanen utgör övergripande
måldokument för Norrtälje kommuns utveckling inom miljöområdet på lång sikt.
Kommunens översiktsplan behandlar bland annat:
•

Vikten av hänsyn till effekter av klimatförändringar och behovet av klimatanpassningar
med förebyggande planering och strategier samt behovet av energiomställningar till
förnyelsebar energi och energieffektiviseringar.

•

Buller, luftkvalitet, miljöfarliga verksamheter, transporter av farligt gods, förorenad
mark samt strålningsrisker.

•

Strategier och aspekter kring vattenfrågor (Grundvatten, dricksvatten, kommunalt VA,
dagvatten med mera).

•

Miljöstörda land- och vattenområden.

Översiktsplanen ska vid kommande revidering ytterligare säkerställa kommunens
viljeinriktningar inom miljöområdet.
Ytterligare åtgärder som bidrar till miljömålen återfinns också i VA-plan, dagvattenstrategi,
Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram och Grönstrukturstrategi för Norrtälje
stad med flera liknande styrdokument. Det är viktigt att mål och åtgärder i klimat- och
miljöprogrammet överensstämmer med kommunens övriga styrdokument och inga
målkonflikter föreligger.
Följande antagna styrdokument har betydelse för kommunens miljöarbete (kan komma
att kompletteras):
•
•

Översiktsplan2040
Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram

•
•
•

Norrtälje kommuns föreskrifter för att skydda människors miljö och hälsa
Norrtälje kommuns avfallsföreskrifter
Dagvattenstrategi

•
•
•
•
•

Policy för upphandling
Policy för vatten och avlopp
Arbetsmiljöpolicy
Fördjupad dagvattenpolicy
Kostpolicy

•
•

Riktlinjer för upphandling
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

•
•
•

Ägardirektiv för Norrtälje kommunhus AB med dotterbolag
VA-plan
Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad

Nulägesanalys
I detta klimat- och miljöprogram återfinns ingen omfattande nulägesbeskrivning.
En viktig del av kommunens klimat- och miljöarbete är att ta fram tydligare former för
kartläggning och prioritering av insatser. För prioriterade områden ska metoder för
kvantifierad uppföljning utvecklas för att kunna mäta vilka effekter arbetet medför och
kommunicera dessa såväl internt som externt.

Ansvar och uppföljning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det strategiska miljöarbetet och
därmed även för klimat- och miljöprogrammets genomförande. Ansvaret handlar om
samordning, stöd till koncernen samt uppföljning och utvärdering.
Varje nämnd och bolagsstyrelse i kommunen har ansvar för sitt miljöarbete och för de
delar av klimat- och miljöprogrammet som berör dem. För varje åtgärd som finns är
också angivet var huvudansvaret för att nå målet vilar. Nämnder och bolag ansvarar
genom förvaltningschef och VD för implementering och måluppfyllelse av klimat- och
miljöprogrammet. I ansvaret ingår även att leverera material för uppföljning.
De miljömål, åtgärder, åtaganden och mått som nu finns upprättade, ska följas upp
genom nämndernas verksamhetsberättelser och ordinarie årsredovisningsrutiner.
För NKAB, som omfattar de tre helägda bolagen, kommer en lagstadgad
hållbarhetsredovisning att ske från och med våren 2018 (för verksamhetsåret 2017).
Kommunen har också en viktig roll att spela inom miljö- och klimatarbetet genom sitt
ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar.
Kommunen har dessutom goda möjligheter att påverka utvecklingen genom
informationsspridning, utbildning och rådgivning
Miljöfrågorna är en del av förvaltningarnas ordinarie verksamhet och
verksamhetsutveckling. I den ordinarie budgetprocessen ska nämnderna beskriva och
budgetera för de åtgärder som de planerar att genomföra utifrån miljöprogrammet.
Kommunens budget och nämndernas verksamhetsplaner bestämmer när de olika
åtgärderna kan genomföras.
I tillägg till uppföljning i kommunens årsbokslut ska uppföljningen även bidra med
underlag för planeringsförutsättningar. Även extern redovisning och uppföljning bör ske
som beskriver statusen för miljöarbetet och dess utmaningar i Norrtälje kommun.

Norrtälje kommuns miljömål
En viktig utgångspunkt i arbetet med Norrtälje kommuns första klimat- och miljöprogram
är avgränsningen till att i huvudsak omfatta den miljöpåverkan som kommunens
ekonomiska aktiviteter medför.
Denna avgränsning baseras bland annat på vad som framkom i den miljöutredning
som kommunstyrelse-kontoret låtit genomföra. Fokus för de mått som valts som
framgångsindikatorer för miljömålens genomförande är därför ofta utifrån frågor som
påverkas av hur kommunen väljer att använda sina ekonomiska resurser.
Miljömålen har delats upp i fem temaområden:
•
•
•
•
•

Klimatet
Kemikaliesamhället
Kretslopp
Naturvård
Vatten

För vart och ett av dessa temaområden visas vilka nationella mål som i huvudsak berör
respektive tema samt även vilka regionala mål och strategier som har fastställts.

Tema: Klimatet

NATIONELLT MÅL: Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar etableras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farligt.
INNEBÄR
Att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader
Celsius jämfört med den förindustriella nivån och att koncentrationen utsläpp av
klimatpåverkande ämnen, framförallt koldioxid, inte fortsätter att öka på global nivå.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.
I Sverige har klimatgasutsläppen minskat något de senaste åren men det återstår
mycket att göra för att nå målet om ett fossilfritt samhälle. När det gäller uppvärmning
och elproduktion är andelen förnybar energi stor i Sverige medan det inom framförallt
transportsektorn återstår mycket att göra.

REGIONALA MÅL OCH STRATEGIER
För att nå de nationella målen (målår år 2050) krävs kraftigt minskade utsläpp av
växthusgaser. Idag är vägtrafiken och energianvändningen de största utsläppskällorna
länet. Energisektorns och transporternas utsläpp tenderar att minska bortsett från inrikes
civil sjöfart.
Att nå målet om begränsad klimatpåverkan samtidigt som regionen växer är en av länets
största utmaningar.
Länsstyrelsen har fastställt en klimat- och energistrategi för Stockholms län.
Strategin bygger på sex åtgärdsområden där insatser bedöms göra mest nytta för att
minska länets klimatpåverkan fram till 2020, bland annat transporter, energianvändning
och samhällsplanering. Åtgärder och handlingsplaner tas löpande fram av länets aktörer.
Som stöd i omställningsarbetet innehåller strategin ett femtiotal förslag på möjliga
åtgärder fördelat på sex olika åtgärdsområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transporter och resande
Energianvändning i bebyggelse
Energiproduktion
Samhällsplanering
Konsumtion av varor och tjänster
Kunskapsuppbyggnad och experiment

MILJÖMÅL FÖR NORRTÄLJE KOMMUN:
Norrtälje kommun (organisationen) ska vara fossilfritt 2030.
Verksamheterna i Norrtälje kommun genererar mycket transporter. Att minska utsläppen
av fossil koldioxid från transporter blir därför viktigt för Norrtälje kommun.
En annan viktig aspekt av kommunorganisationens arbete med att minska klimatpåverkan
är att öka effektiviteten i den energianvändning som sker. Kommunen har sedan tidigare
fastslagit energimål över minskad energiförbrukning i kommunala fastigheter (kwh/m2)
samt miljömål för minskade Co2-utsläpp (i kommunala fastigheter).
Som stöd för miljömålen finns belysningsplan, energibokslut samt plan för energisparande
åtgärder inkl. solcellssatsningar.
ETAPPMÅL
• Av de totala koldioxidutsläppen från transporter som ingår i upphandlingar får högst 25
procent vara av fossilt ursprung år 2025.
Mått: Andelen fossilfri koldioxid.
Nuläge: Statistik kommer att tas fram löpande och detta är ett nytt mått där
referensmätningar ej tidigare gjorts.
Ansvar: Samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

• Utsläppen av klimatpåverkande ämnen från personalens tjänsteresor ska minska med
50 procent till 2022.
Mått: Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor (total mängd, procent, kg/anställd).
Nuläge: Personalens tjänsteresor genererar koldioxidutsläpp på cirka 110 ton per år
2016.
Ansvar: Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser.
• 50 procent av den kommunala nybyggnationen i egen regi ska vara träbaserad år 2025.
Nuläge: Underlag saknas.
Ansvar: Kommunstyrelsen, teknik- och klimatnämnden och Roslagsbostäders styrelse.
• En strategi för laddstolpar på kommunens egen mark ska vara framtagen under 2018.
Nuläge: Strategi under utarbetande.
Ansvar: Kommunstyrelsen och teknik- och klimatnämnden.
• Norrtälje kommuns hemsidor ska senast 2018 innehålla lättillgänglig och aktuell
information om åtgärder som enskilda, företag och kunder kan vidta för att minska sin
klimatpåverkan som en del med att arbeta för en attitydförändring vad gäller resande och
energianvändning.
Nuläge: Energispartips kompletteras. Länk skapas till energi- och klimatrådgivningens
hemsida.
Ansvar: Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser.
• Lokal energiproduktion på byggnadsnivå ska ske i nyproducerade kommunala
fastigheter senast 2020 där inte till exempel fjärrvärmeproduktion är mer gynnsamt ur
miljösynpunkt.
Nuläge: Komplettering av upprättade energimål.
Ansvar: Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser.
• Norrtälje kommun ansluter sig till initiativet ”fossilfritt Sverige” (2018).
Ansvar: Kommunstyrelsen

Tema Kemikaliesamhället

NATIONELLA MÅL: Giftfri miljö, god bebyggd miljö och grundvatten av god kvalitet
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt.
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning.
INNEBÄR
Allt fler kemikalier produceras och sprids i de miljöer vi dagligen vistas i. Svårnedbrytbara
ämnen finns kvar i vår närmiljö under långa tider och påverkan på omgivningen blir större.
Effekten på människor och miljö av den mångfald av kemikalier vi utsätts för är ofta
svårbedömd. Att minska exponeringen från miljö- och hälsofarliga kemikalier är viktigt.
REGIONALA MÅL OCH STRATEGIER
Att nå miljömålet innebär stora utmaningar för Stockholms län. En strategi för giftfri miljö
i Stockholms län är beslutad med barns hälsa och miljö i fokus för arbetet. Strategin
innehåller 8 åtgärdsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökad kunskap och information
Intensifierad tillsyn
Kemikaliekrav i offentlig upphandling
Fortsatt sanering av förorenade områden
Mindre farliga ämnen i bygg- och anläggningsarbete
Renare vatten och avlopp
Förbättrad avfallshantering
Stärkt miljöövervakning

Det är huvudsakligen Kemikalieinspektionen och kommunernas miljö- och
hälsoskyddsnämnd som har tillsyn över kemiska produkter, produktinformation samt
klassificering och märkning. Länsstyrelsens har ansvar för tillsynsvägledning till
kommunerna.

För miljömålet giftfri miljö finns för närvarande följande så kallade RUS-indikatorer som
följer upp miljömålet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergiframkallande kemiska produkter
Ekologisk animalieproduktion
Ekologisk mjölk
Ekologiskt odlad mark
Förorenade områden
Hälsofarliga produkter
Konsumenttillgängliga kemiska produkter
Miljöföroreningar i modersmjölk
Miljöledningssystem
Nickelallergi
Växtskyddsmedel, allmänt och i ytvatten

MILJÖMÅL FÖR NORRTÄLJE KOMMUN:
Norrtälje kommun ska bidra till det giftfria samhället.
Det är viktigt att Norrtälje kommuns verksamheter bedrivs i lokaler och med material som
inte utsätter användarna för hälsofarliga halter av kemiska ämnen. Det gäller såväl kontor,
arbetsytor som förskolor och skolor. Särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot
skadliga kemikalier.
ETAPPMÅL
• De kommunala förskolorna använder Upphandlingsmyndighetens kravpaket för Giftfri
förskola senast år 2022.
Nuläge: Delar av kraven ingår idag. Ett systematiskt arbete för att nå ett mål om giftfri
förskola är ej påbörjat.
Ansvar: Barn- och skolnämnden.
• Vid nybyggnation av fastigheter och bostäder ska Miljöbyggnad nivå Silver eller Svanen
användas i alla projekt från 2019.
Nuläge: Senast 2018 kommer målet att vara uppfyllt.
Ansvar: Kommunstyrelsen, teknik- och klimatnämnden och Roslagsbostäder.
• Samtliga kommunala verksamheter/entreprenörer ska från 2019 ha kontroll och
dokumentation av de kemikalier som används med syfte att minimera användning samt
att verksamheter i kommunen har handlingsplaner för så kallade utfasningsämnen.
Nuläge: Dokumentation och uppföljning saknas generellt, lokalvården har kontroll och
dokumentation.
Åtgärd: Kunskap om rådande produktstatus ska införskaffas för effektiv hantering.
Ansvar: Kommunstyrelsen, teknik- och klimatnämnden och bolagsstyrelserna.
• Kommunen ska i sin upphandling ställa sådana miljökrav som bidrar till minskad
kemikalieanvändning.
Nuläge: Uppföljning av upphandlingspolicyn.
Ansvar: Kommunstyrelsen.

• Kommunen tillämpar kemikaliefri lokalvård i samtliga fastigheter senast år 2020.
Nuläge: I 95 % av kommunens lokalytor tillämpas kemikaliefri lokalvård.
Ansvar: Teknik- och klimatnämnden.
• Samtliga kommunala byggnationer/entreprenader ska från 2019 ha kontroll och
dokumentation av produkter och inbyggda material med ett vedertaget system för
byggvarubedömning.
Nuläge: Vid ny- och ombyggnader kommer detta att införas senast 2018.
Ansvar: Kommunstyrelsen, teknik- och klimatnämnden och bolagsstyrelserna.
• Bananer, kaffe och te som köps in till kommunen ska vara ekologiska och rättvisemärkta
senast under 2018.
Mått: Certifierat kaffe, te och bananer i förhållande till total förbrukning.
Nuläge: Andelen certifierat kaffe var 64 procent år 2016 och motsvarande för te 94
procent.
Ansvar: Kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna.

Tema: Kretslopp (Cirkulär ekonomi)

NATIONELLA MÅL: God bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan samt giftfri miljö
m.fl.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar.
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.
REGIONALA MÅL OCH STRATEGIER
Kretsloppsfrågor behandlas övergripande. Målet är att ha en övergripande vision för
allt arbete inom den regionala miljömålsdialogen. Strategier är; framsynt planering för
ekosystemtjänster, mer klimatsmart kost samt aktiv kunskapsöverföring.
Konsumtionen i Sverige överskrider vad som är miljömässigt hållbart med ungefär fyra
gånger. För att kunna skapa ett hållbart samhälle behöver flöden av material och energi
anpassas så att de ingår i olika kretslopp och därigenom kan användas effektivare.
MILJÖMÅL FÖR NORRTÄLJE KOMMUN:
Norrtälje kommun ska kretsloppsanpassas.
Som stor arbetsgivare konsumerar Norrtälje kommuns verksamheter en hel del resurser.
För att minska miljöeffekterna av det som konsumeras och om möjligt minska volymen
förbrukningsvaror behövs åtgärder. Kommunal infrastruktur ska utformas så att
kretsloppslösningar underlättas.
ETAPPMÅL
• Ett enhetligt källsorteringssystem ska vara infört i alla egna verksamhetslokaler senast
2019.
Nuläge: System ej infört.
Ansvar: Kommunstyrelsen, teknik- och klimatnämnden och bolagsstyrelser.

• Andel inköpta ekologiska råvaror inom ramen för måltidsorganisationens verksamhet
ska vara minst 30 procent till år 2020.
Nuläge: Enligt Ekomatscentrums undersökning av andelen ekologisk mat i kommunerna
år 2017 är andelen i Norrtälje 20 %.
Ansvar: Barn- och skolnämnden.
• Vid upphandling av livsmedel ska på försök klimatpåverkan från transporter prissättas.
Nuläge: Uppföljning av effekterna görs så snart möjligt prissättning gjorts.
Ansvar: Kommunstyrelsen.
• Samtliga kommunala skolor skall senast år 2021 vara miljödiplomerade (enligt grön
flagg eller motsvarande).
Nuläge: I Håll Sverige Rents (HSR) kommunindex är Norrtälje på 221:a plats 2017 (171:a
plats 2016).
Mått: Ranking grön flagg, andelen aktiva förskolor, grundskolor och gymnasier som
arbetar med hållbar utveckling enligt HSR:s koncept.
Ansvar: Barn- och skolnämnden.
• Norrtälje ansluter sig till bli en Fair Trade kommun senast år 2018.
Ansvar: Kommunstyrelsen
• Kommunens upphandlingsverksamhet ska bidra till ökad hållbarhet i den kommunala
verksamheten.
Ansvar: Kommunstyrelsen.

Tema: Naturvård

NATIONELLA MÅL: Ett rikt växt- och djurliv, levande skogar, levande sjöar och
vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap samt ett hav i balans samt
levande kust och skärgård.
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologiska produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas.
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
I både Sverige och världen i övrigt gäller att den biologiska mångfalden minskar och
känsligheten i ekosystemen ökar. För både människan och naturen ska kunna utvecklas
krävs en samexistens där den mänskliga påverkan på naturen inte överskrider dess
tålighet.
REGIONALA MÅL OCH STRATEGIER
Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat en strategi för miljömålet ”Ett rikt växt- och
djurliv i Stockholms län” som täcker en del av detta tema. Syftet med strategin är att
visa på möjliga lösningar vad gäller länets expansion och belysa målkonflikter, och att
samtidigt värna och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Huvudsakliga
målgrupper för strategin är kommuner och regionala myndigheter. Strategins tidsram är
fem år.
Till strategin har sex åtgärdsområden identifierats:
• Grön infrastruktur och markens historia
• Ekosystemtjänster

• Odlingslandskap och jordbruk
• Skogar och skogsbruk
• Vatten, övergödning och skadliga ämnen
• Natur för folkhälsa och friluftsliv
Strategin behöver följas av konkreta, riktade åtgärdsprogram. En viktig del i
genomförandet är också att sprida kunskap och utbyta erfarenheter. Strategin ska
fungera som ett stöd för prioriteringar. Den slutliga avvägningen görs i efterföljande beslut
av kommuner och regionala myndigheter.
Regeringen har fastställt åtta preciseringar som förtydligar vad målet innebär.
Av de åtta preciseringarna har det Regionala miljömålsrådet i Stockholms län valt ut fyra
eftersom de rör områden som är särskilt relevanta för länet:
• Ekosystemtjänster och resiliens. Ekosystemen har förmåga att klara av störningar
samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera
ekosystem- tjänster och bidra till att motverka klimatförändringen och dess effekter.
• Grön infrastruktur. Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom
en kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att
fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i
landskapet bevaras.
• Biologiskt kulturarv. Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och
kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och
utveckling av värdena.
• Tätortsnära natur. Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och
den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.
Det övergripande syftet med strategin är att bidra till att miljömålet Ett rikt växt- och
djurliv nås genom att:
• Belysa målkonflikter och visa på lösningar vad gäller länets utveckling och att samtidigt
främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster
• Nå samsyn i länet kring hur det kan genomföras
• Underlätta mellankommunal samverkan och samverkan mellan olika aktörer i länet
Strategin beskriver en principiell, långsiktig inriktning och ska vara flexibel i en föränderlig
omvärld. Den ska fungera som ett stöd för prioriteringar.

MILJÖMÅL FÖR NORRTÄLJE KOMMUN:
Norrtälje kommuns markägande ska präglas av stor hänsyn till biologisk mångfald.
En hög biologisk mångfald bygger robusta ekosystem. Norrtälje kommuns verksamheter
ska bidra till bevarandet och stärkandet av biologisk mångfald när kommunen exploaterar
och förvaltarägd mark. Detta ska ske bland annat genom kartläggningar av naturvärden,
konsekvensanalyser och naturvårdande skötsel.
ETAPPMÅL
• Riktlinjer för alla skolors och förskolors gröna närmiljö ska finnas senast år 2019.
Nuläge: Riktlinjer saknas
Ansvar: Kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden och teknik- och klimatnämnden.
• En naturvårdsplan för kommunal mark ska vara framtagen till årsskiftet 2020-21.
Naturvårdsplanen ska gynna biologisk mångfald samt rekreation och friluftsliv.
Nuläge: Enskilda planer finns för vissa områden, till exempel för de kommunala
naturreservaten.
Ansvar: Kommunstyrelsen och teknik- och klimatnämnden.
• Riktlinjer för båtlivet i kommunalt ägda hamnar och bryggor gällande hantering av latrin,
båtbottenfärger, båttvätt samt avfallshantering ska finnas framtaget till senast 2021.
Nuläge: Riktlinjer saknas.
Ansvar: Kommunstyrelsen och teknik- och klimatnämnden.
• Ett systematiskt arbete påbörjas för att minska nerskräpning och kommunen ansluter
sig till Håll Sverige Rent år 2018.
Nuläge: Systematiskt arbete saknas.
Ansvar: Barn och skolnämnden och teknik- och klimatnämnden.

Tema: Vatten

NATIONELLA MÅL: Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av
god kvalitet och hav i balans samt levande kust och skärgård.
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten
Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till
Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen
för internationella överenskommelser. Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark leder inte
till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande
ämnen i någon del av Sverige.
Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen
enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Havet har minst god
miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen.
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Västerhavet och Östersjön ska
ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras.
REGIONALA MILJÖMÅL
Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat en länsstrategi för miljömålet ”Ingen
övergödning” som täcker en del av detta tema. Målet är att minska övergödningen
i Östersjön. Strategin riktar sig till länets 26 kommuner, Stockholms läns landsting,
Trafikverket, Länsstyrelsen och VA-bolag.
I Stockholms län bor en femtedel av Sveriges befolkning på bara två procent av landets
yta vilket skapar ett stort tryck på länets mark och vatten. Samtidigt ökar efterfrågan på
mark och utnyttjandet av vattnet i takt med att vi blir fler som bor och lever här.
Stockholm är det län i landet som har det mest utbredda problemet med övergödning
sett till andelen vatten som drabbas. Historiskt sett har mycket mark dikats ut för att
skapa mer åkermark, vilket har minskat markens vattenrenande förmåga. I dag försvinner
ytterligare vattenrenande förmåga vid markexploatering. Att en stor del av länets markyta
består av gammal sjöbotten bidrar till övergödningen. Även ett förändrat klimat med
ökade nederbördsmängder och större risk för skyfall kan leda till ökad övergödning.
De viktigaste källorna till övergödningen i länet är jordbruk, avlopp och dagvatten. Andra
källor är industrier, skogsbruk och nedfall som till största delen kommer från transporter.
En aspekt kring övergödning som det har talats mindre om är att näringsämnena fosfor
och kväve är viktiga resurser för att odla mat. Tillgången på fosfor, som används i
konstgödsel, är begränsad.

Kvävet i konstgödseln fixeras från luften i en energikrävande process som ökar på
mängden till-gängligt kväve. Detta ger problem på många olika ställen i naturen. Med
lokala kretslopp av närings-ämnen minskar beroendet av konstgödsel, samtidigt som
övergödningen minskar och den långsiktiga matproduktionen säkerställs.
Den mängd näringsämnen som förs in i länet behöver minska liksom förlusterna
av näringsämnen till vattnet. För att nå miljömålet ”Ingen övergödning” måste
nuvarande kvävetillförsel till Östersjön minska med 50 procent. Behovet att minska
fosforbelastningen varierar mellan olika avrinnings-områden, men kan uppgå till 70
procent.
Utgångspunkter för ”Ingen övergödning – strategi för
Stockholms län” är kretsloppstanken och samverkan inom
länet.
Vattenförvaltningen har en central roll både i uppbyggnaden
och i genomförandet av strategin. Eftersom problemen med
övergödning är geografiskt bundna är det också viktigt
att få igång fler vattensamarbeten i länet och vid behov
utveckla befintliga. Samverkan är en avgörande del eftersom
avrinningsområdena inte följer kommungränserna.
En helhetssyn vid planering av åtgärder bidrar till att
åtgärderna kan nå fler miljökvalitetsmål och till att bevara och
stärka ekosystemtjänster. Även klimatanpassning kan gynnas
av åtgärder för att minska övergödning.
Källa: Länsstyrelsen ”Ingen
övergödning – strategi för
Stockholms län”

MILJÖMÅL FÖR NORRTÄLJE KOMMUN:
Förbättrad vattenkvalité och minskad övergödning

Kommunens vattenresurser är högt prioriterade och i all
verksamhet som kan påverka dessa ska stor hänsyn tas till dess kvalitet och ekosystem.
Övergödning är ett stort problem för sjöar, vattendrag och havsområden i Norrtälje
kommun. Vattenkvalitén har förbättrats under de senaste åren men det återstår arbeten
innan miljökvalitetsnormerna kan uppnås.
Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande och EU kan utföra sanktioner om de inte
uppnås. För att uppnå och behålla god kemisk och ekologisk status behövs ett aktivt
åtgärdsarbete. Det är viktigt att kommunen utvecklar sin planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.
Vattenområdenas kvalitet och tillgänglighet är mycket viktiga för både rekreation, friluftsliv
och djur- och växtlivet.
Om åtgärder inte genomförs för att minska påverkan på Norrtäljes sjöar, vattendrag och
havsområden kan det på sikt leda till igenväxning av sjöar, minskad artrikedom, fiskdöd,
dålig badvattenkvalitet med mera.

För att uppnå en god vattenstatus i kommunens sjöar, vattendrag och havsområden skall
tillförseln av föroreningar begränsas.
Mälaren är kommunens dricksvattentäkt. Tidigare har sjön Erken använts och åtgärder för
att säkra Erken som reservvattentäkt måste prioriteras.
För att minimera risken av att bebyggda områden inte ska drabbas av skador vid
översvämningar har kommunen antagit en dagvattenstrategi.
ETAPPMÅL
Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status ska väsentligt ökas och i
samband med Va-planens genomförande skall sämre VA-lösningar ersättas med
anslutning till det kommunala Va-nätet eller godkända lokala lösningar.
Nuläge: Uppgifter bör kompletteras.
Ansvar: Kommunstyrelsen och teknik- och klimatnämnden.
• I all nybyggnation av gator/VA i tätort ska från 2019 dagvattenlösningar för fördröjning
och rening anläggas. Dagvattnet ska användas som resurs.
Nuläge: Dagvattenstrategi antagen i kommunfullmäktige.
Ansvar: Kommunstyrelsen och teknik- och klimatnämnden.
• Vandringshinder för fisk och däggdjur i vatten i kommunalt ägda vattendrag och i det
kommunala vägnätet ska vara identifierade och åtgärdade senast 2020.
Nuläge: Ej identifierade och åtgärdade, samarbete skall initieras med sportfiskarna.
Ansvar: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsutskottet.
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