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Bakgrund 
Kommunen ska ta fram egna lokala miljömål grundat på det landsomfattande arbetet med miljökvalitetsmålen och de mål och åtgärder som finns 

på regional nivå. Förslag till lokala miljömål har arbetas fram under 2008 i dialog med lokala företagsgrupper, politiker och ungdomar. 

Diskussionerna har utgått från ”Miljön i Ovanåkers kommun - en beskrivning av nuläget”. Bilaga 1. Nulägesbeskrivningen är det underlag som 

används i diskussionen med referensgrupperna i arbetet med att ta fram förslag på lokala miljömål. . I början av 2009 ska de lokala miljömålen 

behandlas i kommunfullmäktige. 

 

Synpunkter från dialogmöten 
Synpunkterna om vår miljö som framkommit ligger till grund för de förslag som satts samman till ”förslag lokala miljömål”. Många av 

synpunkterna och åsikterna som ventilerats vid dialogmötena är rena åtgärder, de har gjorts om till miljömål. I nästa steg, under 2009 tas 

åtgärdsförslag fram för hur miljömålen ska uppnås. Synpunkter som ”det är viktigt att behålla den positiva nivån” och att vi mår bra av en levande 

och attraktiv landsbygd med tillgång till våra natur- och kulturvärden är några av de inspel som framförts under dialogmötena. 

 

Under flera av dialogmötena diskuterades järnvägens betydelse för kommunens utveckling och påverkan på miljön. Utöver att kunna vara en 

tillgång för transportsektorn person och godstrafik så har även ett turistperspektiv framförts, då tåg och turism i kombination är på gång att bli stort 

i Europa. I perspektivet hur vi ska få turister att komma hit så kan resans ”miljövänligt” hela vägen vara avgörande för vart turisten väljer att åka. 

  

Vid träffar och diskussioner med företagen har en entydig önskan om ökad dialog framkommit. Mötesverksamheter som tar upp aktuella frågor 

inom miljöområdet och som kan fungera som en språngbräda för att aktivt jobba för och bidra till att miljömålen uppnås. Inget företag vill bryta 

mot bestämmelser och lagar, men att skaffa kunskap på alla områden kan vara svårt att hinna med för det mindre företagen. Ett mål kan vara att 

öka dialogen och informations och kunskapsspridning genom träffar som på sikt kan växa och utvecklas till annat och andra behov - gemensamma 

anställningar osv. 

  

De miljöintresserade ungdomarna från gymnasiet tycker att kommunen kan bli bättre på flera områden - men tycker samtidigt att kommunen har 

en bra miljö och en bra koll på miljön. 
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Tjugiosex lokala mål som bidrar att nå de nationella miljömålen och en bättre 

miljö i Ovanåkers kommun… 
 

Varje bild och rubrik representerar nationella miljömål. I den högra spalten på följande sidor finns 26 lokala miljömål som 

bidrar till att nå de nationella och regionala målen 48 gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nationella Miljömålen 5, 10 och 14 har ingen direkt koppling till kommunen i ett geografiskt 

perspektiv. Därför har kommunen inte tagit fram några lokala mål inom ramen för dem. 

 

1. Begränsad klimatpåverkan (10 st) 

2. Frisk luft (4 st) 

3. Bara naturlig försurning (4 st) 

4. Giftfri miljö (3 st) 

6. Säker strålmiljö (2 st) 

8. Levande sjöar och vattendrag (4 st) 

7.Ingen övergödning (2 st) 

9. Grundvatten av god kvalitet (2 st) 

11. Myllrande våtmarker (1 st) 

13. Ett rikt odlingslandskap (4 st) 

15. God bebyggd miljö (10 st) 

16. Ett rikt växt- och djurliv (1 st) 

12. Levande skogar (1 st) 
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LOKALA MILJÖMÅL 2009-2015    PÅVERKAR DE REGIONALA OCH  

NATIONELLA MÅLEN: 

Energi och transporter. 

1.1 

För att effektivisera energianvändningen för transporter ska  

kommunen senast 2010 ha undersökt möjligheter att utveckla  

bilpooler där även företag kan vara anslutna. 

1.2 

Senast år 2010 finns flera snabbtåg på stambanan, samt att järnvägen 

mellan Orsa och Bollnäs senast 2015 fungerar för godstrafik. 

1.3 

2015 finns det fler förädlingsföretag än idag som producerar  

lokala varor och tjänster för att motverka långa transporter. 

1.4 

Senast år 2015 finns en attraktivare och effektivare kollektivtrafik i  

kommunen och bättre  pendlingsanslutningar. Nr 15  

Nr 1  

Nr 1  

Nr 1  

Nr 2  

Nr 2  

Nr 3  

Nr 15  

Nr 1  Nr 2  Nr 3  
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LOKALA MILJÖMÅL 2009-2015    PÅVERKAR DE REGIONALA OCH  

NATIONELLA MÅLEN: 

Förnyelsebar- och effektiv användning av energi. 

2.1 

År 2015 har skogsbruket effektiviserats med ett energisortiment  

som ökar uttaget av bioenergi och som gynnar tillväxten i skogen. 

2.2 

År 2015 har uppvärmning med fossila bränslen i stort sett upphört i 

Ovanåker. 

2.3 

Senast år 2015 prioriteras de kommunala investeringar som märkbart 

minskar energikonsumtionen och sänker kommunens driftkostnader. 

2.4 

Senast år 2015 använder kommunen i huvudsak livscykelkostnads- 

modell (LCC) än payoff-modell vid inköp och investeringar. 

2.5 

År 2015 har kommunens hyreshus 20 procent mindre energi- 

förbrukning än jämfört med år 2007. 

Nr 1  

Nr 1  

Nr 1  

Nr 2  Nr 3  

Nr 15  

Nr 15  

Nr 1  

Nr 1  
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LOKALA MILJÖMÅL 2009-2015     PÅVERKAR DE REGIONALA OCH  

NATIONELLA MÅLEN: 

Resurshushållning - Återvinning 

3.1 

Senast 2015 väljer företag med biobränslepannor över 2 megawatt  

att återföra träaskan till skogen. Målet kontrolleras 2011 och ska  

vara genomfört senast 2015. 

3.2 

Mängden insamlat återvinningsmaterial och farligt avfall ska öka, 

via kunskapsspridning bland kommunens invånare. Kontroll år är  

2010, 2013 och 2015. 

3.3 

Senast 2013 ska näringsämnet fosfor som finns i avloppsslammet  

komma det lokala lantbruket till del. 

3.4  

Senast 2015 så väger BORAB hushållssoporna för att stimulera till  

enskild resurshushållning och effektivare källsortering. 

Nr 3  

Nr 4  

Nr 7  

Nr 15  
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LOKALA MILJÖMÅL 2009-2015    PÅVERKAR DE REGIONALA OCH  

NATIONELLA MÅLEN: 

Trygg och säker miljö 

4.1 

Senast 2010 ska Ovanåkers kommun tillsammans med Bollnäs  

inventerat var det finns lågstrålande områden som kan lämpa sig  

för etablering för elöverkänsliga. 

4.2 

Ovanåkers kommun stödjer inte provborrningar och uranbrytning  

inom kommunen. 

4.3 

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade  

senast 2020 

4.4 

Senast 2012 har kommunen ett bra skydd av vatten och har  

förbättrat skyddet av reservvattentäkter utifrån att vatten är allt  

ifrån ett livsmedel till tjänliga bad. 

4.5 

Senast 2015 är maten som Ovanåkers kommun ansvarar till minst 

25% baserad på ekologiska varor. 

4.6 

Senast 2015 har livsmedelsbutikerna i kommunen ökat sitt utbud 

ekologiska varor med 20% utifrån dagen sortiment. 

 

Nr 6  

Nr 7  

Nr 6  

Nr 8  

Nr 9  

Nr 9  

Nr 15  

Nr 13  

Nr 4  Nr 13  

Nr 4  
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LOKALA MILJÖMÅL 2009-2015    PÅVERKAR DE REGIONALA OCH  

NATIONELLA MÅLEN: 

Utveckling  

5.1 

Senast 2013 bör kommunen ha sökt om att få bli biosfärområde hos  

FN: organ för natur- och kulturfrågor Unesco. 

 

 

5.2 

Senast 2012 bör det finnas ett förslag till hur vattenföringen  

kan ordnas för att förbättra fiskarnas förutsättningar och trivseln 

kring Österforsen tillsammans och i samarbete med Edsbyns elverk. 

5.3 

Senast 2012 har Länsstyrelsen i Gävleborg gått vidare i arbetet med 

ökad vattenföring i Viksjöströmmarna. 

5.4 

2015 har ytterligare marker inom bl a riksintressen åter tagits i bruk  

vilket utvecklar det öppna odlingslandskapet. 

5.5 

Senast 2015 har Ovanåkers kommun en reviderad översiktsplan (ÖP) 

 

5.6 

Senast 2009 har möjligheten att ha kollektivtrafik för  

skiftarbetare utretts. 

5.7 

Senast vid utgången av 2011 har kommunen en ny energiplan 

antagen. 

Nr 8  

Nr 8  

Nr 8  

Nr 11  Nr 12  Nr 13  

Nr 13  

Nr 15  Nr 16  

Nr 15  

Nr 15  

Nr 1  Nr 15  


