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1

Inledning

Hudiksvalls vision är att:
Vara den bästa kommunen att leva och verka i år 2020. För att uppnå det arbetar
kommunen med tre övergripande målområden:
Samhällstjänster av högsta kvalité
Blomstrande näringsliv
Attraktiv och hållbar livsmiljö
Vårt lokala miljömålsarbete konkretiserar en del av respektive nämnd och bolags
arbete med att uppnå det övergripande målet om en Attraktiv och hållbar livsmiljö.
Vad innebär då en attraktiv och hållbar livsmiljö för Hudiksvalls kommun?
En attraktiv livsmiljö gör att människor dras till Hudiksvalls kommun och väljer att
stanna här. Infrastruktur, boende, fritidsmöjligheter, idrott och kultur är olika
faktorer som tillsammans bidrar till ett gott levnadsklimat.
För att kunna behålla attraktiviteten på lång sikt ska kommunen arbeta för hållbarhet
i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetstänkande är alltid
långsiktigt och sträcker sig över flera decennier. Därför är hållbarhetsfrågorna
grunden i den kommunala verksamheten.
Att arbeta med lokalt miljömålsarbete är även ett sätt att uppnå de fyra principerna
för hållbarhet som är grunden för ekokommunarbetet. I vår strävan att bli en ledande
ekokommun utgör vårt lokala miljömålsarbete en viktig prioritering i det arbetet.
Hudiksvalls Kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och ska därför planera och organisera
sin verksamhet utifrån Naturliga Stegets definition av Hållbar Utveckling innebärande att:
1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte systematiskt öka i naturen.
2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas.
4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor inte systematiskt
hindras från att tillgodose sina behov.

De här fyra hållbarhetsprinciperna skall beaktas i samtliga kommunala
beslut!
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2

Miljömålsarbetet 2015-2020

I denna reviderade version av Hudiksvalls lokala miljömål har vi valt att koncentrera
miljöarbetet i tre fokusområden. Dessa områden utgör några av de största
miljöutmaningarna mänskligheten står inför. Dessa fokusområden är:
1. Begränsad klimatpåverkan som innehåller energi- och klimatfrågor,
2. Giftfri miljö där minskad påverkan från miljögifter står i fokus
3. Biologisk mångfald som berör både arter och miljöer på land och i vatten
Dessa tre fokusområden har framkommit i den dialog med förvaltningar och
politiska partier som lämnat synpunkter på vårt kommande miljömålsarbete.
Förutom dessa tre fokusområden finns några åtgärder som endast berör kommunen
som organisation samt de kommunala bolagen och som har en mer övergripande
karaktär och innefattar arbete för att uppnå en attraktiv och hållbar livsmiljö.
Genom kommunens särställning som huvudaktör inom samhällsplanering har vi den
största möjligheten men även det största ansvaret att planera för ett hållbart samhälle.
Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har således en särställning
inom kommunen och finns med som vägledning i vårt arbete med de övriga
miljökvalitetsmålen som är kopplade till våra tre fokusområden.
Detta reviderade lokala miljömålsdokument och vårt arbete med listade åtgärder är
Hudiksvalls kommuns bidrag till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och det
nationella generationsmålet fram till 2020.
På samma sätt som Länsstyrelsen Gävleborg har valt att inte formulera egna
regionala mål, väljer kommunen att använda de nationella miljökvalitetsmålen och
dess preciseringar som mål och listar sedan ett antal lokala åtgärder för respektive
mål.
För att de nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås krävs att myndigheter,
organisationer, företag, kommuner, ideella organisationer, enskilda individer och
regering och riksdag tar sin del av ansvaret. För att skapa ett bredare
miljöengagemang delar vi upp åtgärder som ska utföras av Hudiksvalls kommun som
organisation och de kommunala bolagen och tips på åtgärder som berör alla som bor
och verkar inom Hudiksvalls kommun.
För respektive åtgärd framgår vilken/vilka nämnder eller bolag som är ansvariga för
genomförande och uppföljning. Åtgärderna följs upp årligen av ansvarig nämnd och
kommunalt bolag och en sammanfattning presenteras i kommunens årsredovisning.
Där det är möjligt har en uppskattad kostnad angivits. I de fall där ingen kostnad
anges kommer åtgärden innebära kostnader i form av arbetstid för att nämnder och
förvaltningar ska arbeta med frågan. I kommande budgetprocesser finns behov av att
lyfta miljömålsarbetet så det ges skäligt utrymme i nämndernas arbete.
Miljömålsarbete utgör en tydlig väg i kommunens arbete med målet om en Attraktiv
och hållbar livsmiljö och är således en förutsättning för måluppfyllelse. Kommunens
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miljömålsarbete är ett kontinuerligt arbete. En fördjupad revidering sker en gång per
mandatperiod. Kommunledningsförvaltningen samordnar miljömålsarbetet och
ansvarar för att sprida information om arbetet internt och externt.
3

Nationella miljökvalitetsmål som är prioriterade i Hudiksvalls
kommuns miljömålsarbete

Nedan presenteras vilka nationella miljökvalitetsmål som berör respektive
fokusområde. Utöver miljökvalitetsmålen har regeringen fastställt etappmål och
preciseringar för Begränsad klimatpåverkan, Farliga ämnen, Avfall och Biologisk
mångfald som också berör vårt prioriterade miljömålsarbete. Dessa finns att läsa på
www.miljomal.se
3.1
Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
En utförlig redogörelse för vilka strategier som ska leda arbetet med energi och
klimatfrågor återges i kommunens Energi- och klimatstrategi. Nedan listas de
strategier som är kopplade till den kommunala organisationen. Därefter finns
exempel på åtgärder som övriga som bor och verkar inom kommunen kan arbeta
med. Uppföljning och revidering av dessa åtgärder sker inom ramen för energi- och
klimatstrategiarbetet.

3.1.1

För Hudiksvall som organisation

1

Val av lokalisering och uppvärmningssätt i kommunala lokaler (inkl bolag).
Hudiksvalls kommun vill verka för en fortsatt ersättning av fossila bränslen
genom att i det egna fastighetsbeståndet vara ett föredöme och använda allt
mindre olja och fortsätta konvertering av kvarvarande oljeeldning.
Ansvar: Tekniska nämnden och respektive bolag
Kostnad: Byte av uppvärmningssystem beräknas per projekt.

2

Val av nyttjande av kommunala fordon, inköp av varor och tjänster samt
tjänsteresor. Tillämpningen för trafik och resor styr tjänsteresorna. I bilpoolen
kommer energisnålare fordon och fordon som kan använda alternativa bränslen
att prioriteras vid utbyten och upphandlingar.
Ansvar: Respektive nämnd
Kostnad: Svårbedömd kostnad

3

Val av övrig kommunal energianvändning som tex gatubelysning
Ansvar: Respektive nämnd är beställare och tekniska nämnden är ofta utförare
Kostnad: Kostnad beräknas per projekt

sida 4

4

Tillvaratagande och utnyttjande av avfallsprodukter för tex biogas
Ansvar: Tekniska nämnden
Kostnad: Ingår i arbetet med avfallsplanen

5

Styrning via tillståndsgivning, tillsyn, föreskrifter och råd kring användningen av
tex värmepumpar och vedeldning
Ansvar: Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd
Kostnad: Ingår i den ordinarie verksamheten

6

Information, påverkan och råd via den kommunala energi- och
klimatrådgivningen
Ansvar: Kommunstyrelsen
Kostnad: Ingår i befintlig ram.

7

Information till barn och ungdomar i skolorna
Ansvar: Lärande nämnden
Kostnad: Ingår i ordinarie verksamhet

8

Via den fysiska planeringen, tex lokalisering av vindkraft och bebyggelse (bla
byggnaders utformning och mikroklimat)
Ansvar: Byggnadsnämnden
Kostnad: Ingår i ordinarie verksamhet

9

Underlätta för, och ha synpunkter på, kollektivtrafik (X-Trafik AB)
Ansvar: Kommunstyrelsen
Kostnad: Ingår i ordinarie verksamhet

10 Styra upphandling av mat till mer ekologiskt, lokalt producerat och
resurseffektivt.
Ansvar: Lärande- och Social- och omsorgsnämnden är beställare och tekniska
nämnden är utförare.
Kostnad: Viss del kan uppnås inom befintlig budget. Ökad andel kan kräva
ökad budget.
11 Minska köttkonsumtionen med fokus på kött som inte uppfyller de krav på
djurproduktion som finns i svensk lagstiftning samt minska matsvinnet.
Ansvar: Tekniska nämnden i samarbete med lärande- och social-och
omsorgsnämnden.
Kostnad: Ingen extra kostnad.
12 Följa upp och utvärdera lokal- och energianvändning i nyckeltal av typen
”m2/årsarbetare” eller ”kWh/elevtimme”. .
Ansvar: Tekniska nämnden
Kostnad: Svårberäknad kostnad

3.1.2

För alla som bor och verkar inom Hudiksvalls kommun

Fler arbetsplatser ansöker och blir utnämnda som cykelvänliga av region Gävleborgs
mobilitetskontor, se http://www.regiongavleborg.se/Utveckling-och-
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tillvaxt/Hallbar-utveckling/Regionalt-miljoarbete/RegionalaMobilitetskontoret-Gavleborg/Cykelvanlig-arbetsplats-Gavleborg/
för kriterier.
Minska behovet av transporter
Spar energi, genom energieffektivisering eller förändring av rutiner
Minska matsvinnet
3.2
Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Idag vet vi inte fullt ut konsekvenserna av en ökad kemikalieanvändning. Det är
därför av största vikt att vi iakttar utbytbarhetsprincipen och försiktighetsprincipen
vid användning av material och ämnen. Kommunen arbetar även för att minska och
rena befintliga utsläpp av miljögifter samt sanera historiska utsläpp.

3.2.1

För Hudiksvall som organisation

13 Åtgärder för att minska påverkan från dagvatten
2016 skall alla befintliga avrinningsområden för dagvatten vara kartlagda och
schablonvärden på föroreningsmängder beräknade för riskområden.
Ansvarig: Tekniska nämnden. Arbetet genomförs av den
förvaltningsövergripande dagvattengruppen.
Kostnad: Inga extra kostnader.
14 2018 skall adekvata reningsanordningar anläggas för ytterligare två befintliga
avrinningsområden för dagvatten som riskerar att överskrida vedertagna
riktlinjer för utsläpp av föroreningar.
Ansvarig: Tekniska nämnden. Arbetet genomförs av den
förvaltningsövergripande dagvattengruppen.
Kostnad: Med erfarenhet från tidigare genomförda åtgärder kan kostnaden
beräknas bli 1 000 000 kr per åtgärd.
15 2018 skall ytterligare tre punktåtgärder vara utförda för att förbättra kvaliteten
på dagvatten inom avrinningsområdena för befintliga dagvattensystem.
Ansvarig: Tekniska nämnden. Arbetet genomförs av den
förvaltningsövergripande dagvattengruppen.
Kostnad: Med erfarenhet från tidigare genomförda åtgärder kan kostnaden
beräknas bli 500 000 kr per åtgärd.
16 Arbeta aktivt för att minska mängden kemikalier i förskolorna.
Egenkontrollprogrammet med tillhörande checklista på åtgärder följs inom alla
förskolor senast 2016.
Ansvarig: Lärande- och kulturnämnden.
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Kostnad: Krav på lågt eller inget innehåll av skadliga kemikalier ställs vid
upphandling av nya produkter. Svårt att beräkna eventuell merkostnad.
17 25 % ekologiska livsmedel till 2016
Ansvarig: Lärandenämnden och Social- och omsorgsnämnden. Uppdraget
genomförs av tekniska nämnden, de två andra är beställare.
Kostnad: Ökningen kan ske inom budgetram under förutsättning att skola och
förskola arbetar aktivt med att förmedla kunskapen om betydelsen av ökad
andel vegetarisk och ekologisk kost.
18 Att genom ett aktivt uppströmsarbete arbeta för att minska innehållet av
kemikalier i avloppet. Exempel på detta kan vara informationssatsningar till
allmänhet och företag. Arbetet sker kontinuerligt.
Ansvarig: Tekniska nämnden tillsammans med Norrhälsinge miljö- och
räddningsnämnd och de kommunala bolagen
Kostnad: Svårbedömd, kanske 100 000 kr
19 En vatten- och avloppsplan är färdigställd under 2017
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Kostnad: Förutom relativt stora arbetsinsatser från plan- och byggkontoret,
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Norrhälsinge
miljökontor krävs pengar för projektledning och eventuella konsultkostnader ca
500 000 kr.
20 Medverka till att förorenad mark inom hamnområdet i Hudiksvall saneras.
Ansvarig: Tekniska nämnden
Kostnad: Mycket svårbedömd kostnad

3.2.2

För alla som bor och verkar inom Hudiksvalls kommun

Vid inköp av varor fråga om produkten innehåller några särskilt skadliga ämnen.
Enligt EU:s lagstiftning har du som konsument rätt att inom 45 dagar få svar på
om en produkt innehåller några av EU listade skadliga ämnen.
Handla varor efter säsong och om möjligt öka andelen ekologiska livsmedel i
inköpen
Öka antalet miljöcertifierade, miljödiplomerade företag
Uppföljning: Statistik via SCB
Fastighetsägare informerar sina hyresgäster om vad som får släppas ut i
avloppet.
Andelen återvunnet material ska öka, totala mängden kärlavfall ska minska.
Uppföljning: Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal
3.3
Biologisk mångfald
Flera av de nationella miljömålen är tänkt att stärka den biologiska mångfalden. De
nationella mål som berör vårt lokala miljömålsarbete är följande.
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Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt
som förutsättningarna för friluftsliv värnas.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust, skärgård skall bedrivas så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra
störningar.
Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kultur- och miljövärden och sociala
värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.
Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärden bevaras och stärks.
Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer skall värnas. Arterna skall kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Hudiksvalls kommun utvecklar och bevarar de naturtillgångar kommunen har. Det
sker genom god förvaltning och varsam exploatering och återställande av påverkade
naturmiljöer. Hudiksvalls kommun har sedan 2005 arbetat aktivt med att återställa
vattendrag för att ge möjlighet för fisk och vattenlevande organismer att vandra i
vattendrag samt möjliggöra reproduktions och uppväxtmiljöer för fiskar.
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3.3.1

För Hudiksvall som organisation

21 Fortsatt aktivt fiskevårdsarbete, med bland annat biotopåterställning av rensade
vattendrag, öppna upp vandringshinder och restaurera våtmarker.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Kostnad: Beroende på vilka åtgärder som genomförs kan kostnaderna till stor
del täckas av externa projektmedel.
22 Arbeta för att öppna upp vandringsvägar i våra två största vattendrag.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Kostnad: Mycket svårbedömd kostnad
23 Bevara och utveckla den tätortsnära naturen. Kartlägga de tätortsnära
naturområdena i kommunen med avseende på sociala värden och naturvärden.
Ett arbete som blir ett underlag till kommande revidering av översiktsplanen.
Ansvarig: Byggnadsnämnden
Kostnad: ca 300 000 kr
24 Se över möjligheterna att bevara och utveckla naturvärdena i minst 20 av de
prioriterade områdena i naturvårdsplanen fram till början av 2017.
Ansvarig: Kommunstyrelsen. Arbetet sker i samarbete med miljö- och
räddningsnämnden.
Kostnad: Ingen merkostnad

25 Prioritera vattenförvaltningsarbetet så att kommunens vatten uppnår god
ekologisk status till 2021.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Kostnad: Svårbedömd kostnad

3.3.2

För alla som bor och verkar inom Hudiksvalls kommun

Om möjligt handla livsmedel som gynnar den biologiska mångfalden ex
ekologiska livsmedel och naturbeteskött.
Upplev vår fantastiska natur och besök ett naturreservat per år samt använd din
närmiljö till daglig rekreation.
Vårda och plantera växter som gynnar humlor och bin.
3.4
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
Ett nationellt miljökvalitetsmål som berör alla fokusområden och därmed inte listas
under något av områdena är God bebyggd miljö. Plan- och byggnadsnämnden har ett
särskilt ansvar att beakta alla miljökvalitetsmål i sitt arbete. Planering för ett hållbart
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samhälle är ett av kommunens mest kraftfulla verktyg för att uppnå
miljökvalitetsmålen och flera av de listade åtgärderna.

3.4.1

För Hudiksvall som organisation

26 Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen ska på ett tydligt sätt införliva de fyra
principerna för hållbarhet i sitt planeringsarbete fram till 2018.
Ansvarig: Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen
Kostnad: Utbildning av politiker och tjänstemän. Beräknad kostnad är 200 000
kr.
27 Vid revideringen av översiktsplanen ska ett skikt för närnaturpärlor skapas. Det
är naturområden med särskild vikt för närboende. Vid revidering av
översiktsplanen ska även en skrivning gällande reglering av exploatering av
jordbruksmark tas fram.
Ansvarig: Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden
Kostnad: Det ryms inom befintligt översiktsplanearbete

3.4.2

För alla som bor och verkar inom Hudiksvalls kommun

Utnyttja din möjlighet att lämna synpunkter på de planeringsarbeten som pågår.
Respektera de regler som beslutats i de lokala föreskrifterna för att skydda
människors hälsa och miljön ex.
Omedelbart tomgångskörningsförbud inom område med detaljplan gäller
fordon som stannats vid nedfällda järnvägsbommar.
4

Övergripande åtgärder för attraktiv och hållbar livsmiljö för
Hudiksvalls kommun som organisation

För att vara en ledande ekokommun krävs att vi tar tillvara de lokala
förutsättningarna och utvecklar dem. Ledande innebär bland annat att vi ska visa
vägen och vara ett föredöme. Ledande innebär även att vara innovativ, våga prova
nya lösningar och uppfattas som en ledande ekokommun av andra.
För att åstadkomma delar av detta arbetar vi förutom med de åtgärder som är direkt
kopplade till miljökvalitetsmålen även med följande åtgärder.
28 Fram till 2018 ska ett förhållningssätt enligt de fyra systemvillkoren för
hållbarhet arbetas in vid kommunstyrelsens beslutsfattande och budgetprocess.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Kostnad: Deltagande i projektet Hållbar kommunutveckling och egna
omkostnader 100 000 kr per år i ca tre år samt den arbetstid som krävs för att
arbeta med frågan.
29 Alla chefer ska genomgå grundläggande hållbarhetsutbildning
Ansvarig: Alla nämnder och kommunala bolag. Utbildningsansvarig ser till att
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alla chefer årligen erbjuds en hållbarhetsutbildning.
Kostnad: 100 000 kr per år
30 Hudiksvalls kommun ska vara drivande i Inköp Gävleborgs arbete med att
upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer används och efterlevs.
Ansvarig: Alla nämnder och kommunala bolag
Kostnad: Arbetstid krävs för att delta i referensgrupper för att ställa de
hållbarhetskrav som beslutats för respektive avtalskategori. Svårt att säga hur
stor en eventuell merkostnad blir.
31 Öka miljömedvetenheten genom att arbeta med att miljöcertifiera förskolor och
skolor. Där det är viktigt att alla åldersgrupper arbetar med ett hållbart lärande.
Ansvarig: Lärandenämnden
Kostnad: Ingen merkostnad
32 Fram till 2016 ska varje verksamhet följa en kommungemensam checklista över
miljövänligare verksamhet eller miljödiplomering för att öka
miljömedvetenheten. Kopplad till denna åtgärd ska respektive verksamhet
besökas av endera energi- och klimatrådgivaren eller kommunekologen eller
annan person anställd för uppgiften att leda utbildning och diskussion om hur
verksamheten och dess personal kan bli mer miljövänlig.
Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen arbetar fram en kommungemensam
checklista för miljövänligare verksamhet inom områdena energi, återvinning,
upphandling, transporter, resursutnyttjande. Alla nämnder och kommunala
bolag ansvarar för att checklistan används
Kostnad: Ingår i ordinarie verksamhet
33 Årligen ordna en ekokommundag där kommunens verksamheter
uppmärksammar de åtgärder som de arbetar med för att uppnå det övergripande
målet om en Hållbar och attraktiv livsmiljö. Dagen syftar till att inspirera
personal, allmänhet, företag och andra organisationer i Hudiksvalls kommun.
Ansvarig: Alla nämnder och kommunala bolag, kommunstyrelsen är
samordnande
Kostnad: 100 000 kr för information, samordning och uppföljning
34 I samband med Glada Hudik galan dela ut årets hållbarhetspris
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Kostnad: Ingår i befintlig budget gällande Glada Hudik galan.
5

Uppföljning

Varje nämnd och de kommunala bolagen följer upp de respektive åtgärder de har
åtagit sig att genomföra. En sammanställning presenteras på kommunens hemsida
samt ingår i kommunens årsredovisning.
Några av de tips som berör alla som bor och verkar inom Hudiksvalls kommun kan
följas upp via statistiska centralbyrån samt genom goda exempel och den årliga
uppföljningen av de gröna nyckeltal som finns framtagen av Sverige ekokommuner.
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6

Miljömålsarbete 2008-2013

Miljömålsarbetet påbörjades redan 2004 då flera arbetsgrupper bildades för att ta
fram ett slutgiltigt förslag som sedan beslutades av kommunfullmäktige 2008. För
miljömålsarbete fanns under de tre första åren speciellt avsatta medel för att starta
upp arbetet. Utöver dessa medel har inga ytterligare medel tillskjutits utan merparten
av allt arbete har skett inom befintlig budget. Fiskevårdsarbetet har dock till största
delen skett med hjälp av extern finansiering.
Uppföljning har årligen skett via nämndernas bokslut och en sammanfattning har
funnits med i kommunens årsredovisning. Mål som till sin utformning har berört
flera nämnder har varit svåra att arbeta med. Trots att samarbete krävs har
nämnderna i flera fall arbetat med sina respektive delar utan att ha samarbete. Dock
kan sägas att de lokala miljömål som berör dagvattenfrågan har varit en
framgångssaga och där berörda förvaltningar har tagit sitt ansvar och bidragit till det
gemensamma arbetet. Det har lett till att kommunen idag har ett mycket bättre
utgångsläge när det gäller dagvattenfrågor.
Resultatet av miljömålsarbetet 2008-2013 visar att 40% av miljömålen är uppfyllda
eller beräknas bli klara inom tidsramen. Utöver det är ytterligare 16% möjliga att nå
om ytterligare åtgärder sätts in. Sedan visar det att drygt 40% av målen inte är
uppfyllda fullt ut. Av de mål som inte är klara finns ett antal som vi trots allt arbetat
mycket med men inte nått ända fram. Bland dem kan särskilt nämnas målet om att
ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster, öppna upp vandringshinder
längs våra kustmynnande vattendrag samt andel miljöbilar. Miljöbilsandelen är bland
de tre högsta i länet. Utav de miljömål som återstår finns det flera mål som vi inte har
arbetat med alls. Det är främst mål som rör fysisk planering. Från år 2008 fram till nu
har kommunen arbetat med ett antal stora planeringsprojekt som vindkraftsplan,
fördjupad översiktsplan för hamnområdet, planering av dubbelspår ostkustbanan
med flera projekt. Det har gjort att arbeten med grön strukturplan, långsiktigt skydd
av natur och kulturmiljöer med flera miljömål har fått stå tillbaka.
För mer information om föregående periods lokala miljömål läs mer på kommunens
hemsida www.hudiksvall.se/miljomal
6.1
Nationell och regional uppföljning av miljökvalitetsmålen
Måluppfyllelse på nationell och regional nivå är ännu sämre än för våra lokala
miljömål. Merparten av de nationella miljökvalitetsmålen har inte uppnåtts och det är
långt kvar innan de kan nås. I dagsläget är det bara miljökvalitetsmålet om skyddande
ozonskikt som ser ut att uppnås fram till år 2020.
I Gävleborg är läget för miljön något bättre än för resten av Sverige. Det beror bland
annat på att vi har god tillgång till naturresurser och att vi inte är ett så tätbefolkat
län, men det räcker inte för att nå målen. För att komma till rätta med
miljöproblemen behövs åtgärder på alla nivåer i samhället, långsiktiga beslut och en
ändrad livsstil. Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning av miljömålen visar att
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vi är nära att nå två av tolv miljömål i Gävleborg till år 2020. Bedömningen av övriga
tio mål pekar på att de inte kommer att nås tills dess.
Målen om Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms som nära att nås.
Gävleborg har goda grundvattentillgångar och en bra kvalitet på grundvattnet.
Luftkvaliteten är också generellt sett god. Bedömningarna av dessa mål är dock något
mer pessimistiska än tidigare år. Nya mätningar har visat att vi har större problem
med föroreningar än vad vi tidigare haft kunskap om.
Detta signalerar att det är än viktigare att fortsätta kommunens miljömålsarbete. Från
2015 lägger Hudiksvalls kommun fokus på åtgärder.
7

Överenskommelse länsstyrelsen Gävleborg

På regional nivå har ett åtgärdsprogram formulerats och Hudiksvalls kommun har i
juni 2015 tecknat en överenskommelse med länsstyrelsen om de åtgärder som
stämmer överens med vårt lokala åtgärdsarbete samt åtgärder som kommunen redan
sedan tidigare arbetar med. Överenskommelsen finns presenterad i ett separat
dokument.
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