Överenskommelser
kring åtgärdsarbete
för miljömål
och klimatanpassning

Överenskommelse om åtgärder inom
miljömål, klimat och energi samt
klimatanpassning
Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner
tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och
energiarbete och en handlingsplan för klimatanpassning.
Åtgärderna ska genomföras till år 2020.
För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och
övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överens
kommelser kring genomförande av åtgärder under perioden
2015-2020.
Miljöarbete handlar om att titta på allt från hur vi kan minska
negativ påverkan på framtida klimat till vilken utomhusmiljö
våra barn har på förskolan. Ingen del är mindre viktig därför
att allt hänger ihop. Den värld vi lever i är gränslös och när det
gäller miljöfrågor påverkas vi av det som händer i andra länder
på samma sätt som det vi gör påverkar våra grannar och länder
långt borta. Detta är en utmaning och ett ansvar vi alla måste
ta på stort allvar.
Ovanåkers kommun är en del i uppbyggandet av ett biosfärområde kring Voxnan och detta arbete kommer bidra till
många av de nationella miljömålen och Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Träindustrin som är starkt förankrad i kommunen
gör att vi kan bidra till en god bebyggd miljö och en hållbar
energiproduktion.
I kommunen vill vi bidra till ett aktivt miljömålsarbete. Vi vill
lyfta miljöarbetet och synliggöra vikten av en god miljö för alla
verksamheter. De nationella miljömålen har en viktig funktion
och att bryta ner dessa mål till åtgärder på den lokala nivån
är mycket betydelsefyllt. Med denna överenskommelse vill vi
uppmärksamma att det är allas ansvar att vi har en god miljö
att leva i.
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Ovanåkers åtagande

1

Ta fram en ny fiskeplan.
Via biosfärkandidatur Voxnadalen verka för
att bevara vattendragens ekosystem och
kulturmiljön.

Bidrar till åtgärdsprogram

Bidrar till miljömål

1. Levande och
vandringsbara
vattendrag

Levande sjöar och
vattendrag
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

Inventera Häsboån med avseende på
kulturmiljö och fiske, detta inom ramen för
biosfärkandidaturen.
Utföra de planerade åtgärderna längs
Voxnan i Sässmanområdet, även dessa inom
biosfärkandidaturen.
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Genom biosfärkandidatur Voxnadalen verka
för och skapa olika nätverk för dialog. Detta
för att utveckla samhället i samklang med
naturen i Voxnans avrinningsområde.

2. Dialogsamverkan
avrinningsområde

Levande sjöar och
vattendrag
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Fortsättningsvis hålla vägsaltningen på en
låg nivå.

16. Vägsaltanvändning

Grundvatten av god
kvalitet
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Ersätta användningen av naturgrus på
vägarna till bergkross, förutsatt att det finns
bergkross med motsvarande egenskaper
som naturgruset.

17. Minska
naturgrusanvändning

Grundvatten av god
kvalitet

Genom biosfärkandidatur Voxnadalen verka
för att våtmarker inom området hålls öppna
och sköts på ett bra sätt.

20. Våtmarkers
skötsel och
restaurering

Myllrande våtmarker
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God bebyggd miljö

Ett rikt odlingslandskap

21. Skydd av
värdefulla myrar
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Genom biosfärkandidatur Voxnadalen
stödja och stimulera fäbodverksamhet.

24. Bevara
fäbodmiljöer

Ett rikt odlingslandskap

28. Tillgängliggöra
natur- och kulturmiljö

Levande skogar

Ett rikt växt- och djurliv

Biosfärkandidatur Voxnadalen ska genom
nätverk och samtal försöka lösa intressekonflikter i rovdjursfrågan.
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Genom biosfärkandidatur Voxnadalen verka
för att naturreservat och nationalparker
görs tillgängliga och kända. Till exempel kan
Sveaskogs ekopark göras mer tillgänglig.
Om biosfärkandidaten blir ett biosfärområde kommer tillgängliggörande av
reservat och andra skyddade områden vara
en naturlig del av verksamheten.
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Ett rikt odlingslandskap
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Ovanåkers åtagande

Bidrar till åtgärdsprogram

Bidrar till miljömål

Genom biosfärkandidatur Voxnadalen verka
för en ekonomisk hållbarhet genom att
stödja och vara ett nav för verksamheter i
Voxnadalen.

29. Uhålligt
företagande på
landsbygden

Levande skogar

Klimatanpassning ska vara inkluderat i den
översiktsplan som är under beredning.

30. Strategier för
hållbar samhällsplanering

Grundvatten av god
kvalitet

Alla nybyggnationer och ombyggnationer
i kommunens egen verksamhet ska vara
byggda med trä som huvudmaterial.

33. Byggande i trä

Begränsad klimatpåverkan

Befintliga vattentäktsområden ska ses över.
Vattenskyddsområden ska uppdateras där
det är nödvändigt.

35. Vattentäktsområden

Området Bäck ska fortsätta vara en
”skolskog”, biosfärkandidat Voxnadalen ska
verka för detta.
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Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

Levande skogar
God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av god
kvalitet
God bebyggd miljö
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Ta fram en VA-plan och denna ska inkludera
en dagvattenstrategi.

36. Dagvattenstrategi

Giftfri miljö

Inventerade och undermåliga enskilda
avlopp är åtgärdade senast 2020.

37. Enskilda avlopp

Giftfri miljö

Grundvatten av god
kvalitet

Ingen övergödning
Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av god
kvalitet
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En översyn av utomhusmiljöer ska göras på
skolorna.
Åtgärder utifrån översynerna ska vara
genomförda till 2020.

39. Utomhusmiljö
runt skolor och
förskolor

Frisk luft
Säker strålmiljö
God bebyggd miljö
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Vid översyn och åtgärdande av utomhusmiljön på skolor och förskolor ska barnens solexponering tas i beaktning.

40. Minska barns
solexponering

Säker strålmiljö
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Vid nybyggnation i egen verksamhet
tillämpa en energianvändning som är
hälften av vad BBR 21 (Boverkets byggregler) kräver.

47. Höjda energikrav
i byggnader

Begränsad klimatpåverkan

Vid ombyggnation av egen verksamhet
tillämpa BBR 21:s krav vid nybyggnation.
Detta gäller för kommunens egen verksamhet.
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Ovanåkers åtagande

Bidrar till åtgärdsprogram

Bidrar till miljömål

Ta fram en energiplan.

48. Energihushållning
i samhällsplaneringen

Begränsad klimatpåverkan

Vid nya eller förnyade hyresavtal för lokaler
kräva att energin kommer från fossilfria
källor.

53. Förnybar energi i
hyrda lokaler

Begränsad klimatpåverkan

Energi- och klimatrådgivaren ska verka utåtriktat mot allmänhet och företag. Exempelvis ska energi- och klimatprojekt gentemot
skolor genomföras.

58. Informera om
klimatpåverkan och
energibesparing

Alla miljömål

Fortsätta kostenhetens arbete med att
minska klimatpåverkan från offentlig
bespisning.

62. Klimatsmart mat

Utvärdera de nya pendlarparkeringarna.

66. Ökat miljöanpassat resande

Fortsätta bedriva cykelsatsningar.

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

60. Undervisning för
hållbar utveckling
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt odlingslandskap

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö
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Se över den egna rese- och transportpolicyn
för att denna även ska inkludera möten och
val av mötesplats.

67. Hållbart resande

Klimatanpassning - Ovanåkers åtagande

Bidrar till åtgärd i handlingsplan för klimatanpassning
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I den översiktsplan som är under beredning
ska hänsyn tas till ett förändrat klimat i
planering av mark- och vattenområden.

3. De kommunala översiktsplanerna ska ta
hänsyn till ett förändrat klimat i sin
planering av mark- och vattenområden
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En fördjupad riskhanteringsplan Edsbyn/
Voxnans översvämning ska färdigställas.

5. Fördjupad riskhanteringsplan Edsbyns/
Voxnans översvämning
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Ta fram en VA-plan och denna ska inkludera
en dagvattenstrategi. Effekter till följd av
ett förändrat klimat ska behandlas i denna
plan.

13. Framtagande av VA-planer/vattenplaner
med klimatanpassningsfrågan inkluderad

Ta hänsyn till ett förändrat klimat när
vattenskyddsområden uppdateras.

17. Strategi för säkring av dricksvattentäkter
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Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

15. Dagvattenstrategier med klimatanpassningsfrågan inkluderad

Överenskommelse om åtgärder
inom miljömål, klimat och energi
och klimatanpassning
Ovanåkers kommun åtar sig att fram till år 2020
genomföra ovanstående åtgärder ur åtgärdsprogrammet för klimat och miljö och den regionala
handlingsplanen för klimatanpassning. Ovanåkers
kommun kommer också att bidra med underlag till
Länsstyrelsens årliga uppföljning av åtgärderna.
Länsstyrelsen åtar sig att bistå Ovanåkers kommun
i arbetet med att genomföra åtgärderna, genom
kompetens och samordning av regionala nätverk och
erfarenhetsutbyte. Vidare åtar sig Länsstyrelsen att
genomföra uppföljning av åtgärdsprogrammet årligen
och handlingsplanen för klimatanpassning vartannat år.

Håkan Englund

Barbro Holmberg

vice ordförande i
kommunstyrelsen
Ovanåkers kommun

Landshövding
Länsstyrelsen Gävleborg
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