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Miljöfrågorna äger  
vi tillsammans
Världen står inför stora utmaningar. Det finns hot mot 
miljö och vår hälsa. Miljöfrågan är både global och 
lokal. Gävle kommun vill ta sitt ansvar för en hållbar 
miljö.

Därför har kommunen tagit fram ett Miljöstrategiskt 
program. Det innehåller mål inom miljöområdet och 
visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun 
kommer att ha nu och på längre sikt.

Du berörs och din insats är viktig

Arbetet med att genomföra det miljöstrategiska programmet kommer på 
olika sätt att beröra dig som bor och verkar i Gävle kommun och din 
insats gör verkligen skillnad. Gävle kommunkoncern ansvarar för att 
arbeta vidare med målen i det miljöstrategiska programmet. Men det är 
endast tillsammans med invånare och verksamma vi kan göra skillnad. 

På följande sidor presenteras målen inom respektiveområde. Förslaget 
till miljöstrategiskt program finns också i en mer utförlig version på 
Gävle kommuns hemsida www.gavle.se/miljostrategisktprogram. www.
gavle.se/miljostrategisktprogram.
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Dagens samhälle är beroende av energi. Energi används 
till bland annat produktion, transporter och boende. All 
energianvändning påverkar omgivningen på ett eller 
annat sätt.

Den energianvändning som har störst påverkan på 
hälsan och miljön är den som producerats av fossila 
bränslen som till exempel naturgas, olja och kol. Den 
fossila energianvändningen är inte hållbar vilket kräver 
att vi ställer om till ett samhälle med förnybar energi-
användning, det vill säga sådan energi som sol, vind, 
vatten och biobränslen.

MÅL

Energianvändningen ska minska och 
energin ska användas effektivt
Gävle kommun ska arbeta för att näringslivet och 
Gävleborna ska energieffektivisera och minska energi-
användningen med 15 % till år 2020  och energianvänd-
ningen i de kommunala fastigheterna ska minska med 
20 % till år 2020.

Gävle kommun som geografiskt område 
ska vara klimatneutralt år 2050
För energiområdet innebär det att Gävle kommun ska
arbeta för att energianvändningen i fastigheter och
anläggningar är fossilfri år 2030. De kommunala
fastigheternas energianvändning ska vara fossilfri redan
år 2016.  
Produktionen av förnybar energi från t.ex. sol och 
vindkraft ska öka och produktionen av biogas ska öka 
med 400 % till år 2017.

Fossilfri energianvändning betyder att energin till 
byggnaderna inte kommer från olja eller andra 
fossila energislag.

Energi

?
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Transporter

MÅL

Minska antalet resor och transporter
Bilåkandet i Gävle kommun ska minska. Gävle kommun ska också 
arbeta för att minska antalet resor och transporter inom sin verksam-
het. I stället ska andelen resor med kollektivtrafik och cykel i den egna 
verksamheten öka.

Öka andelen resor och transporter med  
hållbara färdmedel
Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka till 15 miljoner/år till år 2025 
och antalet resor med cykel ska fördubblas till år 2025.

Miljöanpassa resor och transporter
Gävle kommun ska arbeta för att Gävlebornas och näringslivets resor 
och transporter är fossilfria år 2030 medan kommunkoncernens resor 
och transporter ska vara det år 2020.

Fossilfria resor och transporter 
är fria från fossila bränslen som 
bensin och diesel. Istället 
används förnybara drivmedel till 
exempel biogas och el.

?Transporter spelar en viktig roll både för att tillgodose näringslivets 
behov men också för Gävlebornas möjligheter att ta sig till jobbet, uträtta 
ärenden och ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Transportsektorn står inför stora utmaningar för att klara samhällets 
behov av tillgänglighet på ett långsiktigt hållbart sätt. Våra resor och 
transporter leder idag till utsläpp som påverkar klimatet. Motorfordons-
trafiken orsakar också negativa effekter i form av trängsel, luftförore-
ningar och buller. Om vi vill nå en hållbar utveckling måste fordonstrafi-
ken minska.
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Tre sätt att transportera  

40 personer
– och hur de påverkar miljön vi lever i.

1 000 gram CO2 
per kilometer

0 gram CO2 
per kilometer

5 760 gram CO2 
per kilometer
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HUNDMAT

SECONDHAND

minimera

återanvända

återvinna

energiutvinna

deponera

DAGSTIDNING

DAGSTIDNING
DAGSTIDNING

DAGSTIDNING

Vår livsstil och konsumtion av varor och tjänster leder till klimatpåverkan 
och utsläpp av giftiga ämnen. Genom att enbart köpa det vi verkligen 
behöver och att återanvända minskar vi miljöpåverkan. Genom en bättre 
källsortering av farligt avfall blir kretsloppet giftfritt.

Vi behöver också se till att produktion och konsumtion är fri från 
ämnen som kan hota hälsan och miljön.

MÅL

Konsumtionen i Gävle kommun är  
resurseffektiv och hållbar 
Gävle kommun ska arbeta för att minska Gävlebornas 
användning av och exponering för miljö- och hälsofarliga
ämnen. 

Kommunen ska arbeta för att öka både Gävlebornas och 
sina egna inköp av närproducerade produkter och tjänster. 
Invånarna ska uppmuntras till mer miljömedveten 
konsumtion som ger mindre avfall och resursåtgång, och
som minskar matens miljöpåverkan.

Gävle kommun ska ställa krav på miljömässig hållbarhet
när produkter och tjänster upphandlas.

 
Matens negativa miljöpåverkan ska minska
Kommunkoncernen ska minska köttkonsumtionen och
öka vegetabilierna. Av kommunkoncernens matinköp ska
ekologiska livsmedel vara 50 % år 2020 och matsvinnet 
ska minska.

Avfallet ska tas tillvara som en resurs och 
kretsloppet ska vara giftfritt
Gävlebor och verksamma ska bli ännu bättre på att 
källsortera och nedskräpningen ska minska. Kommunkon-
cernen måste bli bättre på källsortering. Matavfall från 
Gävlebor och företag och slam från avloppsreningsverken 
ska tas tillvara som en resurs senast år 2017.

Konsumtion och avfall
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HUNDMAT

SECONDHAND

minimera

återanvända

återvinna

energiutvinna

deponera
DAGSTIDNING

DAGSTIDNING
DAGSTIDNING

DAGSTIDNING
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Mark och bebyggd miljö
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MÅL

Mark och naturresurser ska användas 
hållbart
Gävle kommun ska i första hand använda mark som redan 
är tagen i anspråk.  I de undantagsfall när man bygger på 
värdefull park- eller naturmark ska kompensationsåtgär-
der genomföras. 

Den jord- och skogsmark som Gävle kommun äger ska 
brukas på etthållbart sätt.

Lokalisera, utforma och underhålla hållbart
Vi behöver anpassa byggandet och marken till ett 

förändrat klimat både för att minska riskerna och dra nytta 
av de förutsättningar klimatförändringarna för med sig.  
Kommunens förvaltningar och bolag ska bygga med 
resurssnåla och sunda material och metoder. Byggnaderna 
utformas för en välfungerande avfallshantering.

Livsmiljön i Gävle kommun ska främja  
en god hälsa
Buller och vibrationer ska minska och luften ska bli renare 
genom att minska biltrafiken och med bullerdämpande 
åtgärder.

Befolkningsökning och snabbt växande städer gör hållbar stadsutveck-
ling till en aktuell och global miljöfråga. Samhällen behöver vara byggda 
för låg energianvändning.

Samtidigt ska våra samhällen vara attraktiva och hälsosamma 
boendemiljöer. Vi behöver bygga så att vi använder resurser effektivt och så 
att behovet av transporter minskar. Vi behöver också anpassa byggandet 
till ett förändrat klimat så att vi drar nytta av klimatförändringarna. I Gävle 
behöver fokus ligga på miljöanpassning i all bebyggelse.
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MÅL

Den biologiska mångfalden  ska bevaras och förstärkas  
I Gävle kommun ska ytterligare tusen hektar värdefulla natur- och 
rekreationsområden vara skyddade år 2020.

Parker och naturområden utvecklas för biologisk mångfald och god 
tillgänglighet. Ytan för ängs- och betesmarker ska inte vara mindre än 
år 2011. Kommunkoncernen ska arbeta med åtgärdsprogram för hotade 
arter.

Mark- och vattenområden som har särskild betydelse 
för rekreation ska stärkas och utvecklas
Tysta områden som har värde för rekreation och friluftsliv bevaras. 
Möjligheten till att använda parkområden för närrekreation ökar. Ett 
stadsbad i Gavleån och en strandpromenad med natur- och kulturinfor-
mation anläggs längs Norrlandet. Valls hage utvecklas till att bli ett
komplett och välbesökt arboretum med inhemska träd- och buskarter.

Biologisk mångfald betyder att 
vi har många olika djur- och 
växtarter och att det finns 
variation inom arterna.

Arboretum är en skogsbotanisk 
park med en samling av träd 
och buskar. Arbor = träd på 
latin

?

Natur 

Naturen är viktig för människor och djur. Människor behöver ha park och 
naturområden att vistas i. Gröna ytor är viktiga för den biologiska mångfal-
den.

Det finns flera hot mot naturen och den biologiska mångfalden. Bland  
annat klimatförändringar, att skötseln av naturområden inte är tillräcklig, 
att gröna områden styckas upp och minskas i storlek och att arter dör ut.
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MÅL

Det ska finnas ett långsiktigt hållbart skydd av 
råvatten och dricksvatten
Befintliga vattentäkter och blivande reservvattentäkter ska skyddas och 
säkras. Tillgångar på råvatten som kan vara viktiga för framtida 
dricksvattenförsörjning ska skyddas.

Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och 
kemisk status
Fiskar och andra vattenlevande djur ska ha goda reproduktionsmöjlig-
heter och bestå av livskraftiga bestånd.

Gävle kommun ska minimera risken för negativa miljö- och hälsoeffek-
ter vid översvämningar och ökade flöden. Förorenat vatten och 
dagvatten ska renas innan det når sjöar, vattendrag eller kustområden.

Miljöbelastningen från spillvatten ska minska.

Senast 2025 åtgärdas deponier för att minimera spridning av farliga
ämnen.

Vattentäkt är ett grundvatten-
magasin, sjö eller vattendrag där 
vattenverket hämtar sitt vatten.

Dagvatten är nederbördsvatten 
(regn- och smältvatten) som inte kan 
tränga ned i marken utan stannar på 
markytan.

Spillvatten är avloppsvatten från 
toalett, dusch, kök, tvätt och disk.

Vatten

Tillgång på rent vatten är en förutsättning för vår hälsa och våra liv. Ett 
problem är att dricksvattenresurserna blir mindre och hotas av olika 
föroreningar. Att Gävle kommun har både rent och tillräckligt med 
dricksvatten nu och för framtida generationer är en viktig fråga.

Rent vatten i våra sjöar och vattendrag är av stor betydelse för rekrea-
tions- och friluftsliv och för vårt djur- och växtliv. Föroreningar kommer 
till exempel från dagvatten, deponier, förorenade områden och avlopp. Vi 
behöver förhindra nuvarande spridning av föroreningar, åtgärda redan 
förorenade områden och arbeta för att skapa bättre livsmiljöer för våra 
vattenlevande djur.

 

?
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För att uppnå miljömålen krävs att vi ändrar vårt bete-
ende. Det räcker inte bara med tekniska åtgärder och 
teknikutveckling.

Beteendeförändringar behöver ske både på jobbet, 
skolan och hemma. Gävle kommun vill uppmuntra till 
sådana bestående förändringar.

Information och utbildning

MÅL

Alla som bor och verkar i Gävle kommun 
ska kunna ta del av information och 
verktyg för att agera hållbart
Informationsinsatserna ska inriktas på att ge alla som 
bor och verkar i Gävle kommun rätt förutsättningar för 
att kunna leva hållbart. Informationen riktar sig först 
och främst till elever, Gävlebor och näringsliv. Gävle 
kommuns egna medarbetare och politiker ska ha 
kunskap för att fatta beslut och agera medvetet i 
miljöfrågor.

15



Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se


