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Sammanträdesdatum

2014-06-04
Klimatnämnden
Plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15

Beslutande

Ledamöter

Åsa Wärlinder (C), ordförande
Sören Forslund (M)
Kristian Krassman (S)
Sten Arrhenius (M), ersättare
Ove Eriksson (M)
Bengt Sellin (S)
Per-Åke Jeansson (S)

Övriga närvarande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Josefin Sundberg, miljöstrateg
Mikael Forssander, sekreterare
Torkel Andersson, planerings- och utvecklingschef § 7

Justerare

Kristian Krassman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Åsa Wärlinder
Justerare
Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2014-06-04

Datum då anslaget sätts upp

2014-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets administrationsenhet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-06-27
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Ärendelista
§7

Dnr 226

Informationsärenden: Redogörelse för Klimat- och
miljömålsveckorna, energi- och klimatrådgivningen och etablering av
tankställe för biogas Norrtälje. Information om Miljöaktuellts
kommande ranking
§8

Dnr 2014-000006 042

Delårsrapport 2014-03-31 för klimatnämnden
§9

Dnr 2014-000007 430

Remiss gällande regional strategi för miljömålet Ingen övergödning
§ 10

Dnr 2014-000004 430

Miljömålet ingen övergödning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 226

Informationsärenden: Redogörelse för Klimat- och
miljömålsveckorna, energi- och klimatrådgivningen
och etablering av tankställe för biogas Norrtälje.
Information om Miljöaktuellts kommande ranking
Klimatnämndens beslut
att
anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Wärlinder, ordförande, inleder med att framföra ett stort tack till
förvaltningen för genomförandet av Norrtälje kommuns klimat- och
miljömålsveckor. Josefin Sundberg, miljöstrateg, redogör därefter för
Norrtälje kommuns klimat- och miljömålsveckor och en statusrapport
gällande energi- och klimatrådgivningen. Slutligen informerar Josefin
Sundberg om kommunens kommande placering i Miljöaktuellts ranking. Det
ser ut som att resultatet inte kommer vara bättre i år än förgående år.
Torkel Andersson, planerings- och utvecklingschef, informerar att han
och Dan Lövgren, näringslivschef, träffat en representant från en aktör på
biogasmarknaden. Enligt Torkel Andersson så var de mycket intresserade av
att etablera ett tankställe för biogas tillsammans med sin samarbetspartner
vid en idag befintlig bensinmack i Norrtälje. Beslut om en etablering skulle
enligt Torkel Andersson fattas inom två veckor.
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§8

Dnr 2014-000006 042

Delårsrapport 2014-03-31 för klimatnämnden
Klimatnämndens beslut
att
godkänna delårsrapporten för mars och överlämna den till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en delårsrapport för klimatnämnden
per den 31 mars 2014. Jämfört med budgeten uppvisar nämnden en negativ
avvikelse om 17 000 kronor. Under perioden januari till och med mars har
klimatnämnden genomfört följande aktiviteter:
• Klimatnämnden har ansökt om medel hos Kommunstyrelsen för att
arrangera Klimat- och miljömålsveckorna.

• Klimatnämnden har beslutat om åtgärdsförslag till miljömålet Ingen
Övergödning
• Genom klimatnämnden har kommunen genomfört
informationsaktiviteter samt släckt ned kommunhuset under Earth
Hour.
Klimatnämndens beräknas följa budget för helåret.
Budget Utfall
janjanmar
mar
Intäkter
Kostnader -107
Netto
-107

-124
-124

Avvikelse

Budget Prognos Avhelår
helår
vikelse

Utfall
2013
janmar

-17
-17

-460
-460

-116
-116

-460
-460

0
0

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj
föreslagit att klimatnämnden godkänner delårsrapporten per den 31 mars
2014 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets administrationsenhet
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§9

Dnr 2014-000007 430

Remiss gällande regional strategi för miljömålet Ingen
övergödning
Klimatnämndens beslut
Klimatnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna föreliggande förslag till yttrande som sitt eget och
lämna till Länsstyrelsen i Stockholms län

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat ett förslag till strategi för
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning i Stockholms län. Remissvaren på
förslaget till strategi ska ha kommit in till Länsstyrelsen den 10 oktober
2014.
I Länsstyrelsens förslag till strategi identifieras vilka omställningar som
måste ske i samhället och vilka robusta strategier som kan leda till de
omställningar som krävs för att övergödningen ska minska i länet. Strategins
åtgärdsområden ger vägledning för vilka prioriteringar som krävs på såväl
regional som lokal nivå.
Kommunstyrelsekontoret anser att det är viktigt med ett regionalt samarbete
i arbetet med att minska övergödningen i vårt län, både för att vattnets
avrinningsområden inte följer administrativa gränser och för att samarbeten
kan ge värdefullt erfarenhetsutbyte. Kommunstyrelsekontoret efterfrågar
dock en genomgång av ekonomiska styrmedel för projekt och investeringar.
Vidare efterfrågas konkreta åtgärdsförslag för att bidra till att nå målet samt
vägledning till hur kommunen kan arbeta med strategin på bästa sätt.
Strategin har kopplingar till RUFS 2010, som kommunen redan jobbar
emot. Enligt de planeringsmål som finns i RUFS 2010 ska grundvatten,
sjöar, vattendrag och kustvatten ha god ekologisk status senast 2030
och tekniska system för energi, avfall, vatten, avlopp och massor ska
utgå från ett kretsloppsperspektiv. Strategin har också kopplingar till
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram; något som kommunen också jobbar
med.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 maj
föreslagit att klimatnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner det
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föreliggande förslaget till yttrande som sitt eget och lämna till Länsstyrelsen
i Stockholms län
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets administrationsenhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(8)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-04«Datum»
Klimatnämnden

§ 10

Dnr 2014-000004 430

Miljömålet ingen övergödning
Klimatnämndens beslut
att
ge Kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett våtmarksprojekt för att minska
övergödningen i Östersjön.
Sammanfattning av ärendet
Klimatnämnden ger Kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda
förutsättningen för ett våtmarksprojekt för att minska övergödningen i
Östersjön.
Utredning, som ska ske i egen regi utan anlitande av konsult, ska översiktligt
visa förutsättningar för att anlägga en våtmark, lokalisering och nytta ur
ett kostnads- och övergödningsperspektiv. En lokalisering på kommunal
mark i Färsna har diskuterats. Utredningen skulle även kunna peka på
tillvägagångssätt, markförhållanden, vattendomar samt troliga kostnader och
vilka resurser som krävs för en fortsatt utredning. Eventuella bidrag som
finns att söka för att utföra ett våtmarksprojekt tydliggörs också.
Utredningen om att ev anlägga en våtmark för att minska övergödningen är
ett led i kommunens arbete med de två miljömålen Ingen övergödning och
Hav i balans samt levande kust och skärgård. Båda dessa är miljömål som
Klimatnämnden har valt att prioritera och till vilka lokala åtgärdsförslag
tagits fram.
Anläggning av våtmark i övergödda områden är ett dokumenterat bra sätt för
att minska spridningen av växtnäringsämnen nedströms i vattendrag, sjöar
och hav. Att anlägga våtmarker ökar också landskapets vattenadsorberande
egenskaper och minskar risken för översvämningar, något som är extra
viktigt i och med klimatförändringarna och den ökade risken för stor mängd
nederbörd under kort tid. Våtmarker har också en estetisk aspekt som kan
vara positiv för turismnäring och lokala företag. Anlagda våtmarker ökar
dessutom den biologiska mångfalden både lokalt i själva våtmarken och
nedströms tack vare renare vatten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande, daterat den 26
maj 2014 föreslagit att klimatnämnden ger kommunstyrelsekontoret i
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uppdrag att utreda förutsättningarna för ett våtmarksprojekt för att minska
övergödningen i Östersjön.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets planerings- och utvecklingsavdelningen.
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