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Ialedaiag
Vi lever i et globalt samhälle och saker vi gör i Mariehama kaa ha efekt på aadra sidaa jordea
både på got och oat. Stadea bär et stort aasvar för ea hållbar samhällsutveckliag.
Hållbar utveckliag har fera dimeasioaer. Ålaads lagtag har aatagit ea defaitoa av hållbar utveckliag
som omfatar fyra dimeasioaer: dea miljömässiga (ekologiska) dea sociala dea kulturella och dea
ekoaomiska. Alla fyra dimeasioaer är viktga och behöver samspela för at ea hållbar utveckliag ska
kuaaa aås. Syfet med deta miljöprogram är at ge ea samlad beskrivaiag av hur stadea tar aasvar
för de globala och regioaala hållbarhetsmål som är kopplade tll miljö.
Miljöprogrammet har tagits fram utfråa N:s globala mål för ea hållbar utveckliag så kallad Ageada
2030 samt beaktat utveckliags- och hållbarhetsageadaa för Ålaad.

Målgrupp och iaaehåll
Miljöprogrammet avser verksamheter som stadea koatrollerar dvs. stadeas egea förvaltaiag med
beslutaade orgaa samt stadeas dotersamfuad. Ävea om huvudfokus är verksamheter som stadea
kaa koatrollera syfar programmet också tll at vara riktgivaade för aadra områdea som stadea kaa
påverka. Dit hör förutsätaiagaraa för stadea iavåaare at leva miljöväaligt samt stadeas
eagagemaag i olika samarbetea.
Programmet iaaehåller ea riktgivaade miljöpolicy och 4 styckea övergripaade miljömål. Till målea
faas kopplade iadikatorer vilka aaväads för at följa upp förverkligaadet av målea. Programmet
avser periodea 2019 2030. Programmets geaomföraade förutsäter et utveckliags- och
åtgärdsarbete som aämader och förvaltaiagar ealigt stadeas miljöledaiagssystem förutsäts beakta i
sia årliga plaaeriag.

Geaomföraade och uppföljaiag
Mariehama stads miljöarbete följer et miljöledaiagssystem ealigt dea iateraatoaella staadardea ISO
14001.
Alla beslutaade orgaa och verksamheter oavset orgaaisatorisk aivå har et aasvar för at var för sig och i
samarbete bidra tll at miljöprogrammet förverkligas. Samtliga aämader ska i siaa verksamhetsplaaer
redovisa hur de avser at bidra tll at stadea aår siaa mål samt i sia uppföljaiag visa hur arbetet går.
Ea miljökoordiaator ska utses iaom varje sektor och bolag. Miljökoordiaatora ska få strategisk
utbildaiag. Koordiaatoreraas uppgif är at följa upp sektoras åtgärder samt at rapportera tll
stadsledaiagea som aasvarar för at sammaaställa uppföljaiagea och redovisa tll et bokslut.
Plaaeriag och uppföljaiag av åtgärder och iadikatorer görs i stadeas ordiaarie
verksamhetsplaaeriagssystem. Uppföljaiag sker således i såväl tertalrapporter som
verksamhetsberätelser. Uppföljaiag av stadeas miljöarbete och miljöprestaada ska också redovisas
tll aaställda och allmäahetea.
Miljöprogrammet ska revideras vart fjärde år.
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Ageada 2030
I september 2015 aatog N:s geaeralförsamliag ea ay uaiversell ageada för hållbar utveckliag
Ageada 20301. Ageadaa består av 17 utveckliagsmål och 169 delmål. De globala målea är
övergripaade och behöver koakretseras på lokal aivå. At koppla det egaa arbetet tll de globala
målea är et bra sät at belysa hållbarhetsfrågoraas globala dimeasioa och syaliggöra betydelsea av
lokala åtgärder i ea global koatext.

Ålaads utveckliags- och hållbarhetsageada
Ålaads laadskapsregeriag har utormat ea utveckliag- och hållbarhetsageada 2 (aedaa ÅUH) med sju
strategiska utveckliagsmål som ska uppaås 2030.
De strategiska utveckliagsmålea är:
1. Välmåeade mäaaiskor vars iaaeboeade resurser växer.
2. Alla käaaer tllit och har verkliga möjligheter at vara delaktga i samhället
3. Allt vatea har god kvalitet
4. Ekosystem i balaas och biologisk måagfald
5. Atraktoaskraf för boeade besökare och företag
6. Markaat högre aadel eaergi fråa förayelsebara källor och ökad eaergiefektvitet
7. Hållbara och medvetaa koasumtoas och produktoasmöaster

1 www.globalamalea.se eller htp:////formia.falaad.f//public//default.aspxnaodeid=449313cculture=4svIccoateatlaa=43
2 htps:////www.regeriagea.ax//demokrat-hallbarhet//hallbar-utveckliag//utveckliags-hallbarhetsageadaa
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Miljöpolicy för Mariehamas stad
I Mariehamas stad ska vi arbeta tllsammaas för ea god livsmiljö och ea hållbar utveckliag.
Miljöhäasya ska vara ea självklar del i beslut i alla aämader styrelser och verksamheter i stadeas
regi.
Mariehamas stad ska vara ea föregåagare på miljöområdet och arbeta målmedvetet för hållbar
utveckliag.
Tillsammaas ska vi miaska vår miljöpåverkaa både i vårt iateraa miljöarbete och i våra olika uppdrag
at driva verksamhet tll ayta för medborgaraa. Vi ska skapa ea god livsmiljö för alla som bor arbetar
i eller besöker Mariehama au och i framtdea. Miljöarbetet ska vara ea aaturlig del i vårt dagliga
arbete och det är självklart at vi ska uppfylla lagar och krav som berör vår verksamhet.
Geaom at driva på utveckliagea och visa på goda exempel vill vi iaspirera och uaderläta för
medborgare företagare iatresseorgaaisatoaer med fera at miaska sia miljöpåverkaa. Et
framgåagsrikt miljöarbete förutsäter at vi utbyter kuaskap och utvecklar samarbete med aadra
aktörer i samhället.
Geaom stäadiga förbätriagar förebygger och miaskar vi dea aegatva miljöpåverkaa som beror på
vår verksamhet.
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Mål-Miaska klimatutsläppea och hållbar eaergi för alla
Varför deta iariktaiagsmåln
Koppliag tll Ageada 2030
Klimatförändringarna är et erklig cnh cbest ridlig hc mc hela år ni ilistaicn.
U stläppen a äx hustgaster fcr stäter at stiga cnh stcm följd ristkerar i at nå en
gencmstnitlig glcbal upp ärmning stcm ö erstiger å grader, ilke stkulle få all arliga
kcnstek enster för ekcstyst em, ha stförsturning, mänstklig stäkerhe , ma prcdukicn,
atenillgång, hälsta cnh ökad ristk för na urka ast rcfer.
Tillgång ill hållbar, illförli lig cnh förnybar energi cnh rena bränstlen är en
föru stätning för at kunna mö a fera a de u maningar ärlden st år inför idag stcm
fatgdcm, klimatförändringar cnh en inkluderande ill äx . nn st cr del a jcrdenst
befclkning har in e illgång ill el, stamidig stcm eeerfrågan på energi glcbal än ast
öka med 37 prcnen ill år 2040.
Koppliag tll Ålaads utveckliags- och hållbarhetsageada:


Markaat högre aadel eaergi fråa förayelsebara källor och ökad eaergiefektvitet.

Målbild 2030
Mariehamas stad är eaergismart geaom at aaväada sig av både iaaovatv tekaik och mäaaiskors
förmåga. Stadeas verksamheter har optmerat sia eaergihushållaiag och aaväader eadast
föraybara bräaslea. I Mariehama faas goda förutsätaiagar för smarta eaergival. Stadeas
traasportsystem främjar det hållbara resaadet. Kollektvtrafkea har utvecklats och
mariehamaaraas möjlighet at ävea resa hållbart sjövägea har stärkts. Stadeas medarbetare reser
hållbart i tjäastea.

Miljömål 1.
De totala växthusgasutsläppea tll följd av uppvärmaiag el och traasporter i stadeas
verksamheter ska miaska geaom miaskad eaergiförbrukaiag och ökad aadel föraybar
eaergi tll år 2030 med miast 90 proceat jämfört med refereasåret 2002.
akta: Växthusgaser och koldioxid
Atmosfärea ruat jordea består av fera olika gaser. Vissa av gaseraa blaad aaaat vateaåaga
koldioxid metaa och lustgas är så kallade växthusgaser. Utaa dea aaturliga växthusefektea skulle
jordea vara uagefär 30 grader kallare äa dea är idag. Ea av de viktgaste växthusgaseraa är
koldioxid. ör at kuaaa jämföra olika gaser med varaadra räkaas deras klimatpåverkaa om tll
koldioxidekvivaleater det vill säga hur mycket koldioxid som skulle ge motsvaraade
klimatpåverkaa. Metaa är ea mycket krafigare växthusgas äa koldioxid dess påverkaa är 34
gåager så stor som för koldioxid. Lustgas är 298 gåager starkare äa koldioxid. När mäagdea
växthusgaser i atmosfärea ökar förstärks växthusefektea. Det är som at lägga ea extra flt över
jordea vilket leder tll at jordeas medeltemperatur ökar. Det är dea här temperaturökaiagea som
kallas global uppvärmaiag och dea globala uppvärmaiagea är orsakea tll at klimatet föräadras.
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Iadikatorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Totala utsläpp av koldioxid fråa kommuaal verksamhet (toa//år).
Koldioxidutsläpp fråa kommuaal verksamhet per iavåaare (kg//iavåaare//år).
Totala koldioxidutsläpp fråa stadeas fastgheter (toa//år).
Koldioxidutsläpp//m2 i stadeas fastgheter (kg//m2//år)
Aadel föraybar eaergi i stadeas verksamheter (%)
Total eaergiaaväadaiag - kommuaala fastgheter (kwh//år)
a. Produktoa av solcellsel på kommuaala fastgheter (kWh//år).
b. Produktoa av biogas (kWh//år).
Köpt eaergi per m2 i stadeas fastgheter (kWh//m2)
Eaergiaaväadaiag per behaadlad m3 avloppsvatea (kWh//m3).
Koldioxidutsläpp fråa köraiag i tjäastea med egaa eller stadeas fordoa (toa//år).
Koldioxidutsläpp fråa upphaadlade traasportjäaster (toa//år).
Kollektvtrafk
a. Aatal resor per körd km
b. Koldioxid per rest km
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Mål - Hållbar koasumtoa och produktoa
Varför deta iariktaiagsmåln
Koppliag tll Ageada 2030
12.3 Hal era ma st inne i ärlden. Till 2030, hal era de glcbala ma st inne per
perstcn i buik- cnh kcnstumen lede , cnh minstka ma st inne längst hela
li stmedelstkedjan, ä en förlust erna eeer stkörd.
12.4 Anst arstfull han ering a kemikalier cnh a fall. Senast 2020 uppnå miljö änlig
han ering a kemikalier cnh alla yper a a fall under hela derast li stnykel, i enlighe med
ö erenstkcmna in ernaicnella ram erke , stam a ste är minstka u stläppen a dem i lue, aten cnh
mark i styee at minimera derast negai a kcnstek enster för männistkcrst hälsta cnh miljön.
12.8 Öka allmänhe enst kunstkap cm hållbara li ststilar. Senast 2030 stäkerst älla at männistkcr ö erall
har den infcrmaicn cnh med e enhe stcm behö st för en hållbar u enkling cnh li ststilar i harmcni
med na uren.
14.1 Till 2025 förebygga cnh a ste är minstka alla stlagst förcreningar i ha e , i
stynnerhe från landbasterad erkstamhe , inklusti e marin stkräp cnh illförstel a
näringstämnen.

6.6 Skydda cnh å erst äll atenrela erade ekcstyst em. Senast 2020 stkydda cnh
å erst älla de atenrela erade ekcstyst emen, däribland berg, stkcgar, å marker,
fcder, ak iferer cnh stjöar.

Koppliag tll Ålaads utveckliags- och hållbarhetsageada
 Hållbara och medvetaa koasumtoas- och produktoasmöaster
 Ekosystem i balaas och biologisk måagfald
 Atraktoaskraf för boeade besökare och företag
Målbild 2030
Mariehamas stad och stadeas dotersamfuad köper eadast miljökloka varor och tjäaster och sluter
kretsloppea. Stadeas medarbetare tar tllvara siaa möjligheter at förbätra miljöa och ger goda
förutsätaiagar för dem som bor och verkar i stadea at agera miljöklokt. Det är lät at göra rät.
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Miljömål 2:
Öka aadelea ekologiska livsmedel miast 75 proceat av de livsmedel stadea köper ia ska vara
ekologiska seaast 2030.
Miljömål 3:
Vid aaskafaiag av varor och tjäaster ska miast 60 respektve 40 % vara upphaadlade geaom
at miljömässigt relevaata och uppföljaiagsbara krav har ställts i upphaadliagea.
Iadikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aadel ekologiska livsmedel.
Aadel miljömärkta varor.
Aadel miljöaärkta tjäaster.
Koldioxid per producerad portoa mat i stadeas kök (Co2//portoa)
Matsviaa per portoa producerad mat i stadeas kök
Aadelea klimatsmarta räter på matsedlaraa i stadeas kök.
Iaköpt mäagd köt i kommuaal verksamhet i kg.
Iaköpt vateamäagd//iavåaare.
Aadelea miljöcertferad aybyggaatoa i stadeas regi.
Medelkoaceatratoaea av bly kvicksilver och kadmium i avloppsslammet.
Iasamlat hushållsavfall per iavåaare.

akta: Klimatsmarta livsmedel
At välja klimatsmarta livsmedel haadlar om at välja livsmedel som orsakar lägre växthusgasutsläpp äa aadra. At tll exempel välja vegetariskt istället för köt eller at välja kyckliag
istället för aötköt.

akta: Miljömässiga varor och tjäaster
Med miljömässiga tjäaster avses tjäaster utörda av företag som kaa redovisa at de i sia
verksamhet tllämpar trovärdiga rutaer för miljöstyraiag t.ex. ISO 14001 EMAS eller
motsvaraade. Med miljömässiga varor avses varor som uppfyller kriterier föreskrivaa för
miljömärkaiagar för varaas aaväadaiagsområde t.ex. Svaaea Bra Miljöval Eaergiklass A KRAV
och LUOMU eller aaaars kaa aases hållbara ur et livscykelperspektv.
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Mål: Hållbar stadsutveckliag för ea god livsmiljö
Varför deta iariktaiagsmåln
Koppliag tll Ageada 2030
11.7 Skapa stäkra cnh inkluderande gröncmråden för alla. Senast 2030 illhandahålla
uni erstell illgång ill stäkra, inkluderande cnh illgängliga gröncmråden cnh cfen liga
pla ster, i stynnerhe för k inncr cnh barn, äldre perstcner cnh perstcner med
funkicnstnedstätning.
11.6 Minstka st äderst miljöpå erkan. Till 2030 minstka st ädernast negai a miljöpå erkan per perstcn,
bland anna gencm at ägna stärstkild uppmärkstamhe å luek ali e stam han ering a kcmmunal
cnh anna a fall.
15.5 Skydda den biclcgistka mångfalden cnh na urliga li stmiljöer. Vid a cmedelbara
cnh be ydande å gärder för at minstka först örelsten a na urliga li stmiljöer, hejda
förlust en a biclcgistk mångfald cnh stenast 2020 stkydda cnh förebygga u rc ning a
hc ade ar er.
Koppliag tll Ålaads utveckliag- och hållbarhetsageada:




Allt vatea har god kvalitet
Ekosystem i balaas och biologisk måagfald
Atraktoaskraf för boeade besökare och företag

Målbild 2030
Stadsmiljöa har utvecklats så at dea bebyggda miljöa i Mariehama erbjuder ea god livsmiljö där
resurser och markområdea aytjas på et hållbart sät och med ekosystem i balaas. Mariehamas
gröaområdea har bevarats och utvecklats tll ea sammaahäagaade gröastruktur som bidrar tll
artrikedom biologisk måagfald och stärker motståadskrafea i ekosystemet. Det är aära tll
aaturea. I stadsmiljöa faas atraktva parker och sträader som bjuder ia tll rekreatoa för
mäaaiskor i alla åldrar. Stadeas verksamheter bedrivs i lokaler som svarar upp mot höga krav vad
gäller miljö och hälsa. Utomhusmiljöer som aaväads av stadeas verksamheter är suada
iaspireraade och aaturaära. Våtmarker med biologisk måagfald och god ekologisk status faas
tllgäagliga i stadsmiljöa. Stadea har utvecklats tll et samhälle som står robust iaför
klimatöräadriagar. Stadeas sårbarhet iaför efekteraa av klimatöräadriagar är miaimerad.
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Miljömål 4:
Utveckliag av stadeas markaaväadaiag geaomförs på et sät som säkrar aärhet tll
gröaområdea biologisk måagfald möjlighet tll ea hållbar livsstl samt motståadskraf iaför
klimatöräadriagar.
Iadikatorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gröaplaa (plaa för gröaområdea) utarbetad seaast år 2020 (Ja//aej)
Strategi för klimataapassaiag utarbetad seaast 2021 (Ja//aej)
Aadel iavåaare som har högst 300 meters gåagavståad tll et gröaområde
Aadel meter gåag- och cykelväg per iavåaare
Cykelresor. Aatal cyklister (dygasmedeltrafk) i ceatrala Mariehama.
Bilresor - Aatalet bilar som passerar Ålaadsvägea uader vardagsmedeldyga.

akta: Biologisk måagfald
Begreppet biologisk måagfald betoaar betydelsea av variatoasrikedom at vi har et laadskap
med måaga olika aaturtyper olika arter och ea stor geaetsk variatoa iaom arteraa. öreaklat
kaa det beskrivas som et måt på hur måaga olika levaade orgaaismer det faas.

akta: Klimataapassaiag
Klimataapassaiag eller aapassaiag av samhället tll et föräaderligt klimat haadlar om at
samhällets robusthet och förmåga at haatera klimatöräadriagaraa måste öka för at uadvika
kostaader i sambaad med de pågåeade klimatöräadriagaraa.
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Mål: Reat vatea och hav
Varför deta iariktaiagsmåln
Koppliag tll Ageada 2030
14.1 Till 2025 förebygga cnh a ste är minstka alla stlagst förcreningar i ha e , i
stynnerhe från landbasterad erkstamhe , inklusti e marin stkräp cnh illförstel a
näringstämnen.
6.6 Skydda cnh å erst äll atenrela erade ekcstyst em. Senast 2020 stkydda cnh
å erst älla de atenrela erade ekcstyst emen, däribland berg, stkcgar, å marker,
fcder, ak iferer cnh stjöar.

Koppliag tll Ålaads utveckliags- och hållbarhetsageada




Allt vatea har god kvalitet
Ekosystem i balaas och biologisk måagfald
Atraktoaskraf för boeade besökare och företag

Målbild 2030
Mariehamas stad väraar om sträader aaturtllgåagar och kustvatea geaom ea hållbar
vateaförvaltaiag. Tillförsela av aäriagsämaea och föroreaiagar tll hav fråa stadeas verksamheter
och fråa hela det geografska området Mariehama har miaimerats. Hit käaaer maa sig välkommea
at uppleva dea åläadska skärgårdea på et hållbart och aära sät.

Miljömål 5:
Miljöpåverkaa fråa stadea på kustvatea sträader vateadrag miaskas.
Iadikatorer
1. Aadel vateaförekomster i stadea med god ekologisk status.
2. Halt av totalfosfor i havsvatea vid provtagaiag i Slemmera och Svibyvikea.
3. Halt av totalkväve i havsvatea vid provtagaiagar i Slemmera och Svibyvikea.
4. Siktdjupet i i Slemmera och Svibyvikea
5. Aadelea tjäaligt vatea på stadeas ofciella badplatser
6. Halt av PCB och dioxia i fsk.
7. ramtagea plaa för vateaområdea (blåplaa) seaast år 2021 (Ja//aej)
8. Aadelea bräddaiagar tll recipieat fråa ledaiagsaät. totalvolym
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akta: Bräddaiag
At släppa ut oreaat spillvatea (avloppsvatea) fråa ledaiagsaätet tll aärmaste sjö eller havet
kallas at brädda. Bräddaiag orsakas ofast i sambaad med ialäckage av vatea tll ledaiagsaät
fråa krafiga rega eller av strömavbrot vid pumpstatoaer.
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