Överenskommelse
kring åtgärdsarbete för
de regionala miljömålen

Överenskommelse
Länsstyrelsen Gävleborg har i bred samverkan tagit fram ett åtgärdsprogram som ska bidra
till att vi når de regionala miljömålen 2010. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i väsentliga delar på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att genomföra de
åtgärder som behövs. För att synliggöra det omfattande arbete som pågår i länet tecknar
Länsstyrelsen Gävleborg ”Överenskommelser kring åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen” med olika aktörer. Detta ger även möjligheter till och underlättar samverkan och utvecklingsarbete kring miljömålsåtgärder. Länsstyrelsen kommer årligen att följa upp arbetet
på lämpligt sätt.

Nordanstigs kommun
De regionala miljömålen stödjer miljöarbetet i Nordanstigs kommun och bidrar till att förverkliga kommunens vision 2020 samt de aktuella politiska inriktningarna. Visionen 2020
innebär bland annat att:
” Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg som vårdas ömt
för framtida generation.”

Nordanstigs kommuns aktiviteter

Miljömålsåtgärd*

Nordanstigs miljötillsynsarbete genomförs på miljökontoret som är
gemensamt med Hudiksvalls kommun. Miljökontoret arbetar med
såväl luftmätningar som med kemikaliekartläggning inom industrin.
Miljökontoret medverkar även i Länsstyrelsens avloppssamverkansgrupp.

15. Luftmätningar
19. Kemikaliekartläggning industrin
27. Avloppssamverkan

Kommunen deltar regelbundet i Avfalls Sveriges tv-sända reklamkampanjer. Exempel på genomförda kampanjer: Avgifta soppåsen
och farligt avfall.

17. Information hushåll

Kommunen deltar i Länsstyrelsens samverkansprojektet mellan nio
av länets kommuner. Projektet gäller inventering och åtgärdsprogram av gamla nedlagda deponier.

22. Deponier

Nordanstigs kommun ingår i kommunalbolaget Mittsveriges Vatten
tillsammans med kommunerna i Sundsvall och Timrå. Bolaget har
genomfört ordentliga bräddningsmätningar och åtgärder planeras
för bolagets alla VA-anläggningar. Mittsveriges Vatten ser även över
kommunernas dricksvattenförsörjning.

25. Bräddning av avloppsvatten
57. Dricksvattenförsörjning

Kommunen genomför under 2009 och 2010 en totalinventering och
kvalitetskontroll av kommunens 2000 trekammarbrunnar.

26. Information enskilda avlopp

För det känsliga området Sörfjärden genomförs nu en vägvalsutredning för hanteringen av områdets enskilda avlopp.

Nordanstigs kommuns aktiviteter

Miljömålsåtgärd*

Nordanstig har en aktiv kostchef som jobbar strukturerat med att
öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunens verksamhet.

34. Ekologiska livsmedel

Kommunen har genomfört en testomgång av sparsam körning
och avser genomföra utbildning inom hemtjänsten och renhållningen.

2. Minskad bränsleförbrukning för fordon

Nordanstigs kommun utför inventeringar i samband med planarbeten för vindkraftsplanen. Kommunen ser fram emot ett ökat arbete
med Länsstyrelsen inom detta område.

45. Åtgärdsprogram för hotade
arter

Kommunens vilja är att främja användningen av förnybara bränslen. I kommunens bilpool är 6 av 8 bilar är etanolbilar.

3. Användning av förnybara drivmedel

En fiskeplan för Nordanstigs kommun sammanställs nu och ska fastställas under andra hälften av 2010. I detta arbete har kommunen
inventerat samtliga vattendrag.

50. Inventering sötvatten

Kommunen har infört ett nytt bilbokningssystem för att främja
samåkning och effektivare transporter. Systemet har bidragit till
att kommunen kan bibehålla en minskad bilpark med två bilar.

5. Transportutredningar

Åtgärder för att möjliggöra fri vandring för fisk ingår i den handlingsplan som tas fram i fiskeplanen.

55. Mindre vandringshinder

7. Attraktiva gång- och cykelvägar

Inom kommunen pågår ett arbete med att restaurera Ersk-Matsgården.

61. Kulturmiljöbidrag

Nordanstigs kommun har aktuella planer för bra gång- o cykelvägar.

8. Kommunala energiplaner

Nordanstigs kommun tar för närvarande fram en ny översiktsplan.
Planen kommer att fastställas under 2010.

62. Kommunala översiktsplaner

Kommunen har nyligen framtagit en ny klimatstategi. Strategin,
som behandlar energi- och klimatfrågor för kommunen, fastställs
i december 2009.
Nordanstig erbjuder kommuninvånarna energirådgivning. Aktuella frågor är bland annat småskalig vedeldning och uppvärmning. Kommunen samarbetar med övriga Hälsingekommuner i
dessa frågor.

9. Energirådgivning
10. Småskalig vedeldning

Kommunen har framtagit en ny plan för vindkraft. Planen, som
är ett tillägg till översiktsplanen, ska fastställas under våren 2010.
Kommunen är även en aktiv delägare i Samkraft Vind.

11. Vindkraft

Åtgärderna 58 ”Attraktiva livsmiljöer” och 59 ”Förvaltning av kulturmiljö” ingår i detta arbete.

* Numrering och namn på åtgärden enligt Länsstyrelsens rapport 2007:17 ”Regionala miljömål
med åtgärdsprogram”

Gävle 2009-12-03

I arbetet med en ny vindkraftsplan har en landskapsanalys genomförts. Åtgärderna 58 ”Attraktiva livsmiljöer” och 59 ”Förvaltning av kulturmiljö” ingår i detta arbete.
Åtgärden är genomförd. Nordanstig har en anläggning på en
kommunal fastighet.

12. Solceller

Kommunen kommer under 2010 att konvertera den sista oljeupp- 13. Värme och elproduktion
värmda kommunala fastigheten. I kommunen finns tre fjärr- och
närvärmeområden. Värmen till dessa kommer från flis och pellets.
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