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Miljöbokslut 2017
Förslag till beslut
Miljöbokslut för 2017 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade vid sitt sammanträde i april 2018 miljöbokslutet
för 2017. Ett omarbetat miljöbokslut har tagits fram, som i möjligaste mån följer den
struktur och de uppföljningsmått som använts i miljöbokslutet för 2016. En redovisning
av samtliga indikatorer från föregående år har dock inte varit möjligt, och den nya
versionen av miljöbokslutet har därför kompletterats med ytterligare indikatorer.

Bakgrund
Kommunfullmäktige återremitterade miljöbokslutet för 2017 vid sitt sammanträde i
april 1 för att få en redovisning av samtliga indikatorer som redovisades i miljöbokslutet
för 2016.

Ärendebeskrivning
I samband med de reguljära bokslutsdokumenten tar Värmdö kommun fram ett separat
miljöbokslut. Utgångspunkten i uppföljningen är de sex lokala miljömålen, som kopplar
till de 16 nationella miljökvalitetsmålen, regionala miljömålsprioriteringar samt utifrån
Värmdös specifika förhållanden och förutsättningar. En sammanfattande bedömning av
resultatet för 2017 framgår nedan för respektive miljömål.
En god bebyggd miljö

Uppföljningen av miljömålet om en god bebyggd miljö för 2017 visar på en fortsatt
stark utveckling. Kommunens tätorter, framför allt centrala Gustavsberg, ser en kraftig
nybyggnation av bostäder. För Gustavsbergsområdet finns ett särskilt miljöprogram som
bygger på ekologisk, social, ekonomisk och fysisk bärkraft och kopplar till miljömålen.
Nöjdheten för resenärerna med Nacka- och Värmdöbussarna är låg, och uppgår till 2017
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till 54 procent. Under 2017 har en förstärkning av kollektivtrafiken i kommunen dock
skett, vilket är av vikt för att stärka bussens attraktivitet i förhållande till bilen. Viktiga
komplement är vidare ett sammanhängande gång- och cykelvägnät samt
infartsparkeringar i kollektivtrafiknära lägen.
Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen inom målsättningen om en begränsad klimatpåverkan går åt rätt håll.
Utfasningen av oljepannor ur uppvärmningen av kommunens fastigheter bedöms kunna
uppnås till år 2020, vilket är tio år innan det mål kommunfullmäktige satt. Under 2017
togs ytterligare två oljepannor ur drift, vilket gör att fem kvarstår.
Under 2017 beslutades att Värmdö även fortsatt ska ingå i samverkansöverenskommelse
om energi- och klimatrådgivning i regionen. Den övergripande målsättningen är att
bidra till en minskad energianvändning och klimatpåverkan genom information och
kunskapsspridning om effektiv energianvändning samt hållbara lösningar avseende
energi och transporter för privatpersoner, företag och organisationer. Inom ramen för
samverkan bedriver kommunen bland annat uppsökande verksamhet och rådgivning.
Grundvatten av god kvalitet

Utbyggnad av kommunalt VA är kommunens enskilt största miljösatsning och har
fortgått enligt plan även under 2017. Utbyggnaden är en viktig del i att skydda
grundvatten och minska övergödning. Dock har medborgarnas förtroende för
kommunens verksamhet inom området sjunkit, vilket sannolikt till del beror på
förekomsten och debatten avseende genomförda bräddningar.
Värmdö kommun ingår i Käppalaförbundet, vilket gör att delar av kommunens
avloppsvatten renas vid Käppala reningsverk. Reningsverket fyller en viktig
miljöfunktion och har under 2017 behandlat sammanlagt cirka 53 miljoner m³
avloppsvatten. I verket kan cirka 99 procent av organiska föroreningar, 97 procent av
fosfor och 80 procent av kväv renas bort.
Giftfri miljö

Miljömålet anger att barns hälsa och miljö ska vara i fokus. För att verka mot denna
målsättning är sammanlagt 19 verksamheter, varav två tillkommit under 2017, anslutna
till miljöcertifieringen Grön Flagg. Lövhamra förskola nominerades till årets Grön
Flagg-förskola, med slutgiltig placering som tredje bästa förskoleverksamhet.
Under året har vidare cirka 4 200 barn och vuxna deltagit i Håll Sverige Rents aktion
mot nedskräpning, som syftar till att förskolor, skolor och privatpersoner ska plocka
skräp för att skapa en trevligare och renare närmiljö. I samband med aktionen arbetar
många förskolor och skolor också pedagogiskt med frågor om nedskräpning, återvinning
och konsumtion.
Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning

Värmdö kommun ska verka för att det hav som omger oss ska vara i balans. Den enskilt
viktigaste åtgärden inom detta område har varit en utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp samt inventering av enskilda avlopp. Under 2017 har kommunen kontaktat 1 400
fastighetsägare med information om inventering. Målsättningen är att samtliga
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fastigheter med små avlopp ska ha inventerats till år 2020.
Kommunen deltar i projektet Race for the Baltic, som syftar till att återställa Östersjön.
Inom ramen för projektet har det under 2017 tagits fram en så kallad blå strategi, en
åtgärdsplan och arbete har påbörjats med framtagandet av en handlingsplan. Projektet
har deltagit i ett inventeringsarbete på Svartsö, Nämdö och Träskö.
Ett rikt växt- och djurliv

Värmdö kommun har stora områden med skyddad natur, naturreservat och skyddad
våtmark. Under året har två nya naturreservat tillstyrkts av Värmdö kommun, vilket gör
att kommunen nu har 46 reservat. Andelen skyddad natur är jämförelsevis hög.

Bedömning
Förslag till miljöbokslut för 2017 återremitterades av kommunfullmäktige för att göra en
redovisning av samtliga indikatorer som redovisades i miljöbokslutet för 2016. En
redovisning av samtliga indikatorer från föregående års miljöbokslut har inte varit
möjligt att genomföra. I vissa fall, exempelvis vad gäller kollektivtrafiken och
resandemönster, har dessa undersökningar inte redovisats för 2017. I vissa fall handlar
det även om att utfall på indikatorer inte har kunnat fastställas inom
kommunorganisationen inom tidsramen sedan återremissen.
Bilagt miljöbokslut för 2017 är en omfattande omarbetning av tidigare inlämnat
underlag. Strukturen har gjorts om och följer i stort tidigare års upplägg. I möjligaste
mån har samma indikatorer och mått används. I de fall detta inte har varit möjligt har
alternativa mått eller en kvalitativ uppföljning genomförts.
Inom ramen för den översyn av styrdokument på miljöområdet som pågår ska även en
resurshushållningspolicy och en miljöplan tas fram. I detta arbete ingår en genomlysning
av indikatorer och uppföljningsmått. Dessa styrdokument planeras för antagande under
andra halvåret 2018 och kan därmed bli föremål för uppföljning i kommande
miljöbokslut.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Bokslutet har positiva konsekvenser för miljön eftersom det bidrar till att tydliggöra
utvecklingen inom miljöområdet.
Konsekvenser för medborgarna

Miljöbokslutet ska tydliggöra kommunens åtgärder och prioriteringar inom
miljöområdet för bland annat medborgarna.
Konsekvenser för barn
Miljöbokslutet har positiva konsekvenser för barn och omfattar bland annat redovisning
av verksamheten inom ramen för miljömålet giftfri miljö, som anger att barns hälsa och
miljö ska vara i fokus.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samråd med övriga sektorer.

Handlingar i ärendet
Nr
1
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Protokollsutdrag KF 2018-04-25 § 81

Camilla Broo
Kommundirektör

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Frida Nilsson
Sektorschef administration

