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Gävle kommuns lokala miljömål 
Riksdagen fattade 1999 beslut om 15 nationella miljömål och sedan dess har 
även Länsstyrelsen Gävleborg beslutat om regionala miljömål. För att åstad-
komma resultat är alla nivåers arbetsinsatser viktiga och Gävle kommun bidrar 
till långsiktigt hållbar utveckling med det lokala perspektivet. 
 
Gävle kommuns lokala miljömål ger oss förutsättningar för att på ett strukturerat 
sätt, ta oss an utmaningen att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
För att klara detta krävs ett engagemang hos många i samhället, att varje med-
borgare ser sin egen ansvarsfulla roll. 
 
Kunskapen om miljöns betydelse och kompetensutvecklingen inom området 
växer alltjämt, men ytterst kommer det att vara våra ambitioner och hur vi 
genomför dem som blir avgörande för att lyckas. Att ta ansvar för miljön är att ta 
ansvar både för historien och för framtiden. 
 
Fullmäktige i Gävle kommun beslutade den 4 april 2005 att anta de lokala mil-
jömålen. Inom den kommunala verksamheten har vi nu ett gemensamt uppdrag 
för att de antagna målen kan bli verklighet 
 
 
 
Carina Blank 
Kommunalråd 
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ekologiska

socialaekonomiska

Uthållig utveckling omfattar den ekologiska 
dimensionen, den sociala dimensionen och 
den ekonomiska dimensionen som alla måste 
balanseras. 

Varför ska Gävle kommun ha miljömål? 
Sverige arbetar för en hållbar utveckling. En hållbar 
utveckling bygger på ekologiska hänsyn, men den 
innefattar också ekonomisk, social och kulturell ut-
veckling. Det övergripande målet för svensk miljö-
politik är att lämna över ett 
samhälle till nästa generation 
där de stora miljöproblemen 
är lösta. 

De 15 nationella miljökvali-
tetsmålen gör den ekologiska 
dimensionen i begreppet 
hållbar utveckling tydligt. 
Målen är formulerade utifrån 
den miljöpåverkan som natu-
ren tål och definierar det till-
stånd för den svenska miljön 
som miljöarbetet ska sikta 
mot. 

Så definierar regeringen det 
långsiktiga miljöarbetet. Re-
geringen har arbetat fram, 
stöttat införandet eller ge-
nomförandet av en rad med 
metoder eller stödformer för 
detta arbete. Länsstyrelsen 
har fortsatt på regional nivå.  

Gävle kommun vill anta loka-

la miljömål för att tydligt ange vad kommunen ska 
arbeta med de kommande åren för att medverka till 
en uthållig utveckling. Kommunens miljömålsarbe-
te ska utgå från våra egna förutsättningar och ge 

gävleborna en god och hälso-
sam miljö. Vi ska komplette-
ra andra insatser som med-
borgare, företag och andra 
myndigheter gör. Alla gör det 
de är bäst på, ansvaret ligger 
på alla och envar. 

Miljömålen ska vara styrande 
och levande, finner vi att må-
len inte längre stämmer ska vi 
ändra dem. Målen ska bli en 
del av den ordinarie verk-
samheten och komplettera 
och fördjupa de traditionella 
synsätten på utveckling. 

Dagens inriktningar, som Vi-
sion 2010, är utgångspunkt 
för miljömålen och i den 
framtida utvecklingen av des-
sa ska vi stödja oss på och ut-
veckla våra vanliga arbetsme-
toder som t.ex. Miljöled-
ningssystem.  

Det finns olika typer av mål 

Nationella Miljökvalitetsmål 
I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten 
inom 15 områden. Målen beskriver den kvalitet och 
det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresur-
ser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.  

Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de 
stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åt-
gärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 
(2050 då det gäller klimatmålet). 

Nationella delmål 
För att konkretisera miljöarbetet, har riksdagen anta-
git flera delmål på vägen till miljömålen. Delmålen 
anger inriktning och tidsperspektiv. Några utgör en 
del av hela miljökvalitetsmålet, andra utgör ett steg på 
vägen.  

Miljökvalitetsmålen syftar till att:  

• främja människors hälsa  
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska 

värdena  
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsför-

måga  
• trygga en god hushållning med naturresurserna  

Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har antagit regionala miljömål som fo-
kuseras på det som är viktigt och typiskt för länet och 
som går att påverka inom regionen. 

De regionala miljömålen fungerar som ett styrdoku-
ment för de regionala statliga myndigheterna och en 
viljeyttring gentemot kommunerna. 
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Vision 2010 
2001 antog kommunfullmäktige i Gävle Vision 2010 för Gävle kommun. Visionen har fyra olika inriktningar 
varav en handlar om det Ekologiska Gävle och är en av utgångspunkterna för de lokala miljömålen. 

Gävle kommuns grundläggande miljösyn 
Gävle kommun har under lång tid arbetat med en grundläggande miljösyn. I de tidigare Miljö- och Naturvårds-
programmen, det lokala investeringsprogrammet och i arbetet med miljöledningssystem har miljösynen varit en 
grund. Den grundläggande miljösynen ska fortsätta att gälla och ska vara gemensamt för allt arbetet för en ut-
hållig utveckling i Gävle kommun. 

Hur ska kommunen arbeta för att nå miljömålen?
Miljömålen ska vara en del av de ordinarie styrdo-
kumenten i kommunen. Vid verksamhetsplanering 
och uppföljning ska miljömålen jämställas med 
andra kommunala mål.  

Det kan finnas situationer då en verksamhet vill sät-
ta en insats i förhållande till något miljömål men 
det inte finns något antaget lokalt delmål som pas-
sar. Då kan man utgå från den grundläggande mil-
jösynen och det nationella miljömålet som kommu-
nen antar som lokala inriktningsmål. De regionala 

miljömålen kan även fungera som motiv för att t.ex. 
förtydliga att en åtgärd som kommunen gör stöder 
en regional eller nationell insats. 

I takt med vunna erfarenheter och andra föränd-
ringar över tiden kan målen behöva förändras. I 
samband med miljöboksluten kommer då föränd-
ringarna att föreslås. 

 

Visionen för det Ekologiska Gävle är: 
• Havet i gävlebornas medvetande - Längs kusten finns attraktiva bostäder samt möjlig-

heter till rekreation, kulturupplevelser och turism.  

• Den gröna vackra stadsmiljön är det första invånare och besökare möts av.  

• Gavleån är stadens pulsåder och området kring ån sjuder av liv.  

• Gävle lyckas förena framstegen med krav om en ekologiskt hållbar utveckling.  

• Kretsloppstänkandet sitter i ryggmärgen. 

Gävle kommuns grundläggande miljösyn: 
• sluta kretsloppen och få balans mellan de processer som bryter ned och bygger upp 

• minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten 

• åstadkomma rena flöden vid utnyttjande av naturresurser, produktion och energian-
vändning 

• anpassa människors aktiviteter till naturens kretslopp och bevarar de ekologiska och de 
livsuppehållande processerna 

• att bevara den biologiska mångfalden och genetiska variationen 
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Målformuleringar 
Rådighet 
Stor vikt har lagts vid att föreslå mål där kommu-
nen har rådighet. För att målen ska användas i den 
kommunala verksamheten måste ansvarig känna att 
det är möjligt att påverka möjligheterna att nå må-
len.  

De nationella miljömålen antas som lo-
kala miljömål 
Kommunen antar de nationella miljömålen som lo-
kala inriktningsmål och för de mål där kommunen 
har rådighet eller andra skäl även antar delmål. När 

kommunen om några år gör uppföljningar behåller 
vi den övergripande strukturen och justerar eller 
kompletterar delmålen. 

Annorlunda ambitionsnivå 
De regionala miljömålen har en nationell och regi-
onal synvinkel. Kommunernas behov och resurser 
har inte fullt ut beaktats. Detta gör att om kommu-
nen helt och hållet ska följa de regionala målen blir 
det stora konsekvenser för kommunen, främst eko-
nomiska. 

 

Uppföljning och Miljöbokslut 
Huvudinställningen är att de delmål som antas ska 
kunna följas upp. Svårighetsgraden varierar från att 
enkla räkningar av t.ex. naturreservat till komplice-
rade mätningar eller beräkningar. Uppföljningen 
måste kvalitetssäkras så att den kan upprepas av en 
annan person än den som gjorde det första gången.  

Ambitionen är att använda samma uppföljning för 
flera ändamål: egen verksamhetsuppföljning, mil-
jömålsuppföljning eller som en del i miljölednings-
system. 

För att presentera uppföljningen kommer det att 
göras årliga miljöbokslut vars huvudsyfte är att re-
dovisa hur kommunens miljömål nås eller i vilken 
riktning arbetet går. Som komplement kan andra 
typer av bakgrundsdata redovisas. 

Det första miljöbokslutet kommer att avse 2005 
och arbetas fram 2006. Om det finns behov av att 
göra mindre förändringar föreslås detta i samband 
med att boksluten tas upp för godkännande. 

 

Struktur och ansvarsförhållanden 
Varje förvaltning eller bolag inom kommunkoncer-
nen ansvarar för att miljömålen nås. De verksamhe-
ter som pekas ut kommer att internt få planera för 
hur detta ska göras och i samband med ordinarie 

verksamhetsplanering och budgetarbete rapportera 
detta till Kommunledningen. 

 

Skydd av områden 
Gävle kommun har ambitionen att skydda områden 
i Gävle kommun. Den viktigaste skyddsformen är 
naturreservat och kommunen har under lång tid ar-
betat med underlag för att kunna inrätta naturreser-
vat. Ett naturreservat kan inrättas med flera motiv 
som samtidigt kan falla under olika miljömål. Mo-
tiven kan t.ex. vara att ett område är viktigt för den 
biologiska mångfalden eller att det är viktigt för fri-
luftslivets behov. 

En övergripande ambition är att arbeta med tät-
ortsnära natur. De tätortsnära naturområdena är 
betydelsefulla för Gävlebornas möjlighet till ett ak-
tivt friluftsliv och är viktiga som ”gröna kilar” mel-
lan stad och land. 

Gävle kommun ska skydda minst 6 områden till 
2010 varav minst ett område var inom de fem mil-
jömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i ba-
lans, Myllrande våtmarker, Rikt odlingslandskap 
och God bebyggd miljö. 
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Klimatpåverkan 
En av de centrala frågorna idag är den påverkan ut-
släpp av luftföroreningar har på växthuseffekten 
och därigenom på klimatet. Kommunen har som 
övergripande miljökvalitetsmål antagit det nationel-
la målet som är formulerat så att en viss halt av 
koldioxid i atmosfären inte överskrids. 

De största källorna till växthusgaser är transport, 
energianvändning och industrier. Kommunen har 
därför delmål som berör dessa områden. Kommu-
nen har inget mål att utsläppen av koldioxid per in-
vånare inte ska överstiga en viss nivå. De största 
enskilda källorna till koldioxidutsläpp inom Gävle 

kommun står de stora industrierna för. Kommunen 
har liten rådighet över deras verksamhet som regle-
ras av tillstånd från Miljödomstol eller Regeringen 
och därför har vi  inget mål som rör dessa.  

Det är heller inte helt lätt att bedöma utsläppen från 
transportsektorn så vi har fokuserat på trafikvoly-
mer istället för konkreta siffror på utsläpp. 

Statistiska Centralbyrå gör sådana beräkningar för 
landets kommuner så det går att ha en överblick 
över utvecklingen. 

Avfall 
Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som 
bildats av fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Sandviken och Älvkarleby. Förbundets uppgift är 
att ansvara för insamling, behandling, planering och 
information när det gäller hushållsavfall.  

Kommunerna har överlåtit ansvaret för avfallshan-
teringen till förbundet vilket innebär att man inte är 
direkt inblandad i verksamheten. Rena tillsynsfrå-
gor som rör t.ex. klagomål på avfallshantering skö-
ter Bygg & Miljö Gävle om. 

Förbundets har antagit egna inriktningsmål för sin 
verksamhet och är dessa:  

• Farligt avfall från hushåll: 
Hushållen i regionen lämnar in sitt farliga avfall 
på rätt sätt.  

• Källsortering: 
Hushållen sorterar sina hushållssopor och läm-
nar det mesta av det som är återvinningsbart till 

materialåtervinning, så att mängden hushållsso-
por som deponeras och förbränns minimeras.  

• Kvalitet: 
Det komposterbara som hushållen lämnar till 
central kompostering är rent.  

• Information: 
Människorna i regionen har god kunskap om av-
fallshantering.  

• Miljöhänsyn: 
Avfallshanteringen präglas av miljöhänsyn och 
effektivitet.  

• Service: 
Servicen till hushåll och fastighetsinnehavare är 
behovs- och kundanpassad.  

Energi 
Energiförbrukning och bränsleslag är mycket viktig 
ur miljösynpunkt. All användning påverkar miljön 
genom utsläpp av förorenande ämnen antingen 
hemma eller långt bort. Ur klimatsynpunkt är valet 
av bränsle mycket viktigt. Kommunen kan påverka 
energianvändningen på några sätt bl.a. genom den 
energirådgivning vi bedriver, fjärrvärmenätet och 
förmedling av kunskap och ev. bidrag. 

För att betona vikten av detta finns energiförbruk-
ning med i den grundläggande miljösynen och i Be-
gränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö där 
det finns varsitt delmål med. Det ena har som mål 
att minska användningen av olja som bränsle i små-
hus och det andra att elanvändningen i lokaler och 
småhus ska minska. 

Genom dessa delmål fokuserar vi på de områden 
kommunen kan göra störst insatser. I regionen finns 
det flera mycket stora industrier som förbrukar 
mycket energi. En stor del av denna energi nyttig-
görs även för kommunen genom att den används i 
fjärrvärmenätet. Huvuddelen av industriernas 
bränsle utgörs av biobränslen. Kommunen har små 
möjligheter att påverka industriernas energianvänd-
ning och därför har vi inget mål som berör energi-
användningen för hela kommunen. 

Energi i form av fossila bränslen används i stora 
mängder inom transportsektorn och kommunen har 
därför med ett delmål i Begränsad klimatpåverkan 
som rör trafikökning i Gävle. 
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Fysisk planering 
Den fysiska planeringen har en central roll inom 
miljömålsarbetet. Hur markanvändningen planeras 
kommer att påverka vårt samhälle lång tid fram-
över. Genom Plan- och Bygglagen ställs krav på en 
uthållig planering. Lagen är kopplad till Miljöbal-
ken som i sin tur ska vara ett instrument för genom-
förandet av Miljömålen. Redan idag används Mil-
jökonsekvensbeskrivningar för att tydliggöra hur 
miljön kommer att påverkas av en planerad verk-
samhet.  

Den översiktliga planeringen ska väga olika intres-
sen mot varandra för att skapa ett balanserat sam-
hälle som möter våra olika behov. Det påbörjade 
arbetet med Översiktsplan för Staden kommer att 
bli en arena där miljömålen kommer att vägas mot 
anda mål som bl.a. rör tillväxt, tillgänglighet och 
social miljö. 

Att skapa ett uthålligt samhälle är en svår process 
där de tre aspekterna ekologi, ekonomi och sociala 
aspekter ska vägas mot varandra för att tillsammans 
skapa goda förutsättningar för var och en. 

Läsanvisning 
Efter denna inledning där bakgrund och förutsätt-
ningar beskrivs följer varje delmål med två sidor 
vardera där målen och fakta presenteras. Dessa si-
dor ska kunna användas enskilt så därför upprepas 
bl.a. åtgärder då många åtgärder är gemensamma 

för flera miljömål. Sist kommer ett antal bilagor 
med bl.a. tabeller över delmålen sammanställda. 

På kommunens hemsida, www.gavle.se , kommer 
målen att presenteras och även det kommer även att 
finnas annat underlagsmaterial som t.ex. kartor och 
rapporter.  

Att läsa mer 
Mer information om de nationella miljömålen finns 
på den officiella portalen för miljömålen: 
www.miljömål.nu . Där finns länkar till alla statliga 
myndigheter som ansvarar för olika delar av 
miljömålen. 

De regionala miljömålen kan man läsa 
om på Länsstyrelsen Gävleborgs hem-
sida www.x.lst.se.  

På Gävle kommuns hemsida finns infor-
mation om miljöfrågor, miljömålen, Vi-
sionen m.m.: www.gavle.se 

 

 

Avfallsfrågorna i regionen ansvarar 
Gästrike Återvinnare för. 

 www.gastrikeatervinnare.se  

 

Illustrationer 
Miljömålsillustrationerna i sidhuvudena och på framsidan är gjorda av Tobias Flygar och Naturvårdsverket har 
copyrighten på dessa. Mer information finns på denna sida: 

http://miljomal.nu/las_mer/infomaterial/illustrationer/illustrationer.php  
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Övergripande miljökvalitetsmål 
Koncentrationen i atmosfären av de sex växthusgaserna som specificeras i Kyotoprotokollet 
bör stabiliseras på ca 550 ppm koldioxidekvivalenter. 

Delmål 
1. Biltrafikökningen skall i förhållande till 
invånarantalet under perioden 2003 till 2010 
vara 1,0 % lägre än den nationella ökningen 
under samma period. 

2. Antalet bussresor i Gävle kommun ska 
2008 ha ökat med minst 20 % jämfört med 
2002 (5,8 miljoner), d.v.s. uppgå till minst 7,0 
miljoner bussresor. 

3. 2010 ska antalet körda mil för tjänsteresor 
med bil inom kommunkoncernen ha minskat 
med 10 % jämfört med 2005. 

4. 2010 ska förbrukningen av eldningsoljor i 
småhus ha minskat med 20 % per person 
jämfört med år 2000. 

Varför? 
Det senaste århundradet har halten koldioxid och 
andra växthusgaser ökat i atmosfären, forskarvärlden 
är i dag ense om att detta har lett till en global tempe-
raturökning som leder till förändringar i klimatet. 

Förändringarna bedöms bli större i Norden än de 
globala genomsnittliga förändringarna. Om den glo-
bala temperaturökningen är ca 2,5 grader på 50 till 
100 års sikt, kan temperaturen öka med ca 4 grader i 
Norden. Mängden nederbörd kan också påverkas 
kraftigt. Effekterna kan bli omfattande för t ex jord- 
och skogsbruk.  

Ett förändrat klimat kan öka riskerna för hälsan då 
nya sjukdomar vandrar in söderifrån, långvariga peri-
oder med värme kan bli besvärande för främst äldre 
och barn. Risken för översvämningsskador ökar.  

Läget i Gävle 
Genom förbränning av fossila bränslen släppte varje 
Gävlebo år 2002 ut ca. 4 500 kg koldioxid. Största 
delen kom från transporter. 

Sedan 1990 har utsläppen per person sjunkit med över 
3 000 kg. Den största minskningen har skett inom 
sektorerna industri och energi. Räknat som energi har 
oljeanvändningen minskat med ca. 64 % samtidigt 
som biobränslen ökade med 48 %. 

 

Hur? 
De största utsläppen sker inom sektorerna trafik och 
energi. Kommunen har sedan länge arbetet med att 
minska miljöeffekterna från dessa sektorer.  

Genom en fortsatt utbyggnad av biobränslebaserad 
fjärrvärme, trafikåtgärder och kollektivtrafik kan 
utsläppen minska. 

Information och rådgivning till allmänheten är andra 
viktiga åtgärder som kommunen arbetar med för att 
påverka kommuninvånarna att minska klimatpåver-
kan. 

Uppföljning 
Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram statistik över 
energianvändning som kan räknas om till koldioxidut-
släpp. Tekniska kontoret tar fram statistik över resan-
de i kollektivtrafiken och trafikvolymer för cykel och 
biltrafik. Oljeförbrukningen i lokaler följs upp som en 
del av fastighetsskötseln eller miljöledningssystem. 

Foto Lars Westholm Gävle kommun. 

Figur 1.1:Trafik och invånarantal i 
Gävle 1980 - 2003 
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Källa: Tekniska kontoret Gävle kommun 2005. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och 
Bara naturlig försurning har delåtgärder som i stort 
sett är desamma. Det beror på att källorna till förore-
ningarna som mest påverkar dessa miljömål till störs-
ta delen är transporter och förbränning. Även miljö-
målet Ingen övergödning har samma föroreningskäl-
lor men åtgärderna är andra. 
Utbyggnad av biobränslebaserad fjärvärme. 
Gävle Energi AB bygger ut fjärrvärmenäten och an-
sluter fler kunder, både småhus, flerfamiljshus och 
industrier eller andra lokaler. 

Utveckla kollektivtrafiken. 
Tekniska kontoret ökar i nära samverkan med X-
Trafik AB och SWEBUS AB servicegraden för rese-
närerna. 

Energieffektivisering. 
AB Gavlegårdarna och Tekniska kontoret minskar 
energiförbrukningen, och oljeförbrukning, genom 
energieffektiviseringar och övergång till biobränsle. 

Energirådgivning. 
Bygg & Miljö Gävle ger energirådgivning riktad mot 
allmänheten. 

Miljöinformation. 
Kommunens förvaltningar och bolag ger allmänhet 
och verksamheter miljöinformation för att ge de un-
derlag att minska sin miljöpåverkan. Bygg & Miljö 
Gävle, Medborgarkontoren, Gävle Energi AB, AB 
Gavlegårdarna och Tekniska kontoret har alla roll i 
detta. 

Fysisk planering 
Vid fysisk planering och samhällsutveckling ska 
strävas efter att utsläppen av klimatpåverkande gaser 
ska minska. 

Kommunkoncernens roll 
När kommunens förvaltningar och bolag medverkar i 
projekt, söker bidrag, svarar på remisser eller på annat 
sätt arbetar externt framförs och verkar för, där det är 
relevant, kommunens mål i klimatfrågan. 

 

 
Statistik 

Tabell 1.1: Trafiken i Gävle uppdelat på brosnittet 
in mot centrumkärnan, tillfarterna in mot staden 
och på Västra Vägen samt invånarantal. 

 Bro-
snittet 

Tillfarts-
snittet 

Västra 
Vägen 

Invå-
nare 

1989 62 400 89 800  88 081 
1990  91 650  88 568 
1991 62 400 93 500  88 810 
1992 64 700   89 194 
1993    89 561 
1994 64 300  17 500 90 270 
1995   17 300 90 587 
1996 64 200  17 700 90 678 
1997 61 200  17 600 90 308 
1998   17 600 90 105 
1999 65 900  18 100 90 451 
2000 67 800 104 800 18 500 90 742 
2001   18 300 91 233 
2002 65 600 96 900 18 200 91 276 
2003 63 600 100 100 17 900 91 701 
2004   18 200 92 081 

Källor: Tekniska kontoret, Kommunledningskontoret Gävle 
kommun 2005. 

 
Tabell 1.2: Buss- och cykelresor i Gävle 1993 – 
2003. 

 Bussresor 
(antal per år) 

Cykelresor 
(antal per 

medeldygn) 

1993 5 118 000  
1994 5 420 000 1 331 
1995 5 676 000 1 361 
1996 5 586 000 1 552 
1997 5 409 000 1 700 
1998 5 423 000 1 570 
1999 5 283 000 1 640 
2000 5 915 000 1 460 
2001 6 050 000 1 370 
2002 5 744 000 1 440 
2003 5 744 000 1 350 
2004 5 744 000 1 420 
2008 mål 7 000 000  

Källor: Tekniska kontoret, Gävle kommun 2005. 

 
Tabell 1.3: Oljeanvändning i hushåll räknat som 
kWh per invånare i Gävle. 

 Totalt 
Hus-
håll 

Småhus Fler-
bostads-
hus 

Invå-
nare 

1990 2 622 1 421 1 202 88 568 
1995 1 385 192 1 193 90 587 
2000 1 055 988 67 90 742 
2001 923 826 71 91 233 
2002 897 474 401 91 276 
2010 mål  661   

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 2004 
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Övergripande miljökvalitetsmål 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 

Delmål 
1. Under mätperioden 2007-2010 ska halten 
kvävedioxider i takhöjd i centrala Gävle inte 
överstiga 65 mikrogram/kubikmeter som 98- 
percentil under vinterhalvåret. 

2. 2006 ska alla enskilda brukare av fast-
bränslepannor ha fått information om hur 
eldningen blir effektivare, miljövänligare och 
minskar hälsoriskerna 

Varför? 
En tiondel av befolkningen har besvär av bilavgaser 
och vedeldning. Astma, lungcancer och andra luft-
vägsbesvär beror ofta på luftföroreningar. Inand-
ningsbara partiklar (PM10) kan också ge hjärt- och 
kärlproblem. Föroreningarna påskyndar också ned-
brytningen av metaller, plaster, byggnader, statyer 
med mera. Marknära ozon är skadligt för människor 
men ger också skador på växtlighet och försämrar 
produktiviteten. 

Transporter och energiproduktion ger upphov till 
luftföroreningar. Även förbränning av förnyelsebara 
energikällor ger föroreningar som försämrar luften. 
Felaktig vedeldning kan vara ett mycket stort problem 
lokalt. Förutom de utsläpp som specificeras i tabellen 
så är det problem med t.ex. bensen, marknära ozon 
och partiklar. Partiklar bildas till stor del av trafik, 
genom slitage av däck, vägbanor m m. 

Läget i Gävle 
Halterna av många luftföroreningar – och allra mest 
svaveldioxid – har sjunkit kraftigt sedan 1970-talet. 
Sedan 1990 har dock luftkvalitén i stort i Gävle inte 
visat någon entydig förbättring. Den nya nationella 
miljökvalitetsnormen för utomhusluft innebär att 
andra ämnen än tidigare till exempel partiklar skall 
kontrolleras. 

Hur? 
De största utsläppen sker inom sektorerna trafik och 
energi. Kommunen har sedan länge arbetet med att 
minska miljöeffekterna från dessa sektorer.  

Genom trafikåtgärder och kollektivtrafik kan utsläp-
pen minska. Information och rådgivning till allmänhe-
ten är andra viktiga åtgärder som kommunen arbetar 

med för att påverka kommuninvånarna att minska 
utsläppen av luftföroreningar. 

Uppföljning 
Bygg & Miljö Gävle mäter luftkvaliteten i Gävle. 
Tekniska kontoret tar fram statistik över resande i 
kollektivtrafiken och trafikvolymer för cykel och 
biltrafik.  

Gävle kommun blev 2004 medlem i Stockholm Upp-
sala Läns Luftvårdsförbund för att kunna möta nya 
krav. Genom bindande Miljökvalitetsnormer måste 
kommunen mäta eller beräkna luftföroreningshalter. 
En revidering av mätstrategi kommer troligen att bli 
följden då de nya kraven rör andra föroreningar och 
metoder för bedömningar för hälsopåverkan. 

Delmålet kan då komma att behöva formuleras om för 
att fullt ut anpassas till de nya kraven. 

Figur 2.1: Luftkvalitetsmätningar i 
Gävle 1990 - 2003 
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Källa: Bygg & Miljö Gävle 2005. 

Foto: Lars Westholm, Gävle kommun. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och 
Bara naturlig försurning har delåtgärder som i stort 
sett är desamma. Det beror på att källorna till förore-
ningarna som mest påverkar dessa miljömål till störs-
ta delen är transporter och förbränning. Även miljö-
målet Ingen övergödning har samma föroreningskäl-
lor men åtgärderna är andra. 
Utbyggnad av biobränslebaserad fjärvärme. 
Gävle Energi AB bygger ut fjärrvärmenäten och an-
sluter fler kunder, både småhus, flerfamiljshus och 
industrier eller andra lokaler. 

Utveckla kollektivtrafiken. 
Tekniska kontoret ökar i nära samverkan med X-
Trafik AB och SWEBUS AB servicegraden för rese-
närerna. 

Energieffektivisering. 
AB Gavlegårdarna och Tekniska kontoret minskar 
energiförbrukningen, och oljeförbrukning, genom 
energieffektiviseringar och övergång till biobränsle. 

Energirådgivning. 
Bygg & Miljö Gävle ger energirådgivning riktad mot 
allmänheten. 

Miljöinformation. 
Kommunens förvaltningar och bolag ger allmänhet 
och verksamheter miljöinformation för att ge de un-
derlag att minska sin miljöpåverkan. Bygg & Miljö 
Gävle, Medborgarkontoren, Gävle Energi AB, AB 
Gavlegårdarna och Tekniska kontoret har alla roll i 
detta. 

Fysisk planering 
Vid fysisk planering och samhällsutveckling ska 
strävas efter att utsläppen av luftföroreningar ska 
minska. 

Bränsleuppföljning 
Inom kommunkoncernen ska bränsleanvändningen 
kunna följas upp. 

Transportpolicy 
Kommunen antar en övergripande transportpolicy 
som syftar till att ge säkrare och miljövänligare trans-

porter inom kommunkoncernen. 
Kommunledningskontoret leder arbetet. 

 

Statistik 
Tabell 2.1: Resultat av luftkvalitetsmätningar 
genomförda i centrala Gävle (Drottninggatan). NO2 

är mätvärden i 98-percentil* av timmedelvärden, övriga är 
halvårsmedelvärde. Alla värden i µg/m3. 

Mätsä-
song 

NO2 SO2 Ozon Bensen 

90-91 87 3,4   
91-92 73 1,4   
92-93 78 1,6  4,4 
93-94 89 2   
94-95 81 2,2   
95-96 78 4,4 54  
96-97    2,4 
97-98 89  39  
98-99 73 1,9 42 10,8 
99-00 76 2,6 32  
00-01     
01-02 73 2,4 42  
02-03 75 2,7 57  
03-04 70 2,8 52  

Källa: Bygg & Miljö Gävle 2004. 
*Det innebär att värdet räknat som timmedelvärde får 
överskridas 2 % av timmarna under vinterhalvåret. 

 
Tabell 2.2: Resultat av kvävedioxidmätningar i 
Gävle. Alla värden anges i µg/m3. 

Mätplats 98-
percentil 
(timmar) 

Medel- 
värde 
(dygn) 

Mätår 

Staketgatan 98 34 1995 
Centralplan 91 33 1995 
Kungsvägen 75 25 1996 
Solängsskolan-
Parkvägen 89 31 1996 
Solängsskolan-
skolgården 77 25 1996 
Lillhagsskolan 44 8 1996 
Valbo-korsningen 63 12 1997 
Valbo-nära R80 66 15 1997 
Hemsta plan 107 26 1997 
Hemsta 93 23 1997 
Nynäs-
Hälsingegatan 94 24 1998 
Borgarskolan 90 22 1998 

Mätningarna gjordes under ca. 1 månad på varje ställe. 

Källa: Bygg & Miljö Gävle 2001. 
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Övergripande miljökvalitetsmål 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i 
tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 

Delmål 
Inget lokalt delmål. 

Varför? 
De största orsakerna till försurning är nedfall av sva-
vel- och kväveföroreningar. Dessa kan transporteras 
långa vägar och den största delen av nedfallet i Gävle 
kommer från andra länder. De försurande kväveför-
oreningar som släpps ut i Gävle kommer i huvudsak 
från trafik och förbränning. Svavelföroreningarna i 
Gävle kommer till störst del från industrin – cirka 93 
% kommer från de stora industrierna Stora Norrsun-
det, Korsnäs och Karskär. På senare år har utsläppen 
av svaveldioxid halverats från dessa industrier.  

Varför inget lokalt mål? 
De åtgärder som berör miljömålet är i många fall de 
samma som berör Frisk luft och Begränsad klimatpå-
verkan. Kommunen har dessutom små möjligheter att 
påverka svavelinnehållet i bränslen. Den största 
mängden svavel som släpps ut görs av de stora indu-
strierna som får sina utsläpp fastställda av Miljödom-
stolen eller regeringen. 

Läget i Gävle 
I Gävle finns många kalkrika marker vilket gör dem 
motståndskraftiga mot försurning. Försurat nedfall 
kan dock även här ge skador på mark och vatten. Om 
vattnet blir surt dör vissa arter. För att förhindra att så 
sker kalkas cirka 15-20 % av länets sjöar.  

Eftersom många vatten sträcker sig över kommun-
gränser samverkar man regionalt i en kalkningsplan. 
Bygg och Miljö Gävle och Länsstyrelsen bevakar 
tillståndet och analyserar behovet av kalkning. Gävle 
kommun är med och bekostar en kalkdoserare i Ock-
elbo kommun som sprider kalk i Testeboån.  

De nivåer av försurande ämnen som finns i luften i 
Gävle ger inga synliga skador på byggnader m m.  

Halterna av svaveldioxid i centrala Gävle har de se-
naste 10 åren legat på i genomsnitt ca. 2,5 i µg/m3. 
Miljökvalitetsnormen är 100 µg/m3. 

Uppföljning 
Uppgifter om utsläpp av försurande ämnen samman-
ställs av Sveriges Miljö Emissions Data (SMED) på 
uppdrag från Naturvårdsverket.  

Halterna av svaveldioxider i utomhusluft kontrolleras 
av Bygg & Miljö Gävle. Nedfall av försurande ämnen 
har tidigare kontrollerats av Länsstyrelsen Gävleborg. 

Figur 3.1: Nedfall av svavel i  
Gävleborg 1994 

 
Källa: Länsstyrelsen Gävleborg 2004. 

Foto: Bygg & Miljö Gävle kommun.  
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och 
Bara naturlig försurning har delåtgärder som i stort 
sett är desamma. Det beror på att källorna till förore-
ningarna som mest påverkar dessa miljömål till störs-
ta delen är transporter och förbränning. Även miljö-
målet Ingen övergödning har samma föroreningskäl-
lor men åtgärderna är andra. 
Utbyggnad av biobränslebaserad fjärvärme. 
Gävle Energi AB bygger ut fjärrvärmenäten och an-
sluter fler kunder, både småhus, flerfamiljshus och 
industrier eller andra lokaler. 

Utveckla kollektivtrafiken. 
Tekniska kontoret ökar i nära samverkan med X-
Trafik AB och SWEBUS AB servicegraden för rese-
närerna. 

Energieffektivisering. 
AB Gavlegårdarna och Tekniska kontoret minskar 
energiförbrukningen, och oljeförbrukning, genom 
energieffektiviseringar och övergång till biobränsle. 

Energirådgivning. 
Bygg & Miljö Gävle ger energirådgivning riktad mot 
allmänheten. 

Miljöinformation. 
Kommunens förvaltningar och bolag ger allmänhet 
och verksamheter miljöinformation för att ge de un-
derlag att minska sin miljöpåverkan. Bygg & Miljö 
Gävle, Medborgarkontoren, Gävle Energi AB, AB 
Gavlegårdarna och Tekniska kontoret har alla roll i 
detta. 

Fysisk planering 
Vid fysisk planering och samhällsutveckling ska 
strävas efter att utsläppen av försurande ämnen ska 
minska. 

Kommunkoncernens roll 
När kommunens förvaltningar och bolag medverkar i 
projekt, söker bidrag, svarar på remisser eller på annat 
sätt arbetar externt framförs och verkar för, där det är 
relevant, kommunens mål i försurningsfrågan. 

Statistik 
Tabell 3:1: Utsläpp av försurande ämnen i Gävle 
1998. SO2= Svaveldioxid NOX = Kväveoxider 

Sektor SO2 
(ton) 

SO2 
(%) 

NOX 
(ton) 

NOX 
(%) 

INDUSTRI 1 296 93 % 1 413  44 % 

ENERGI 45 3 % 59  2 % 

ARBETS-
FORDON 

27 2 % 674  21 % 

ARBETS-
REDSKAP 

5 0 % 64  2 % 

FLYG  0 0 % 1  0 % 

FARTYG 26 2 % 100  3 % 

FRITIDS-
BÅTAR 

- - 117  4 % 

VÄGTRAFIK - - 777  24 % 

BENSIN - - - - 

HUSHÅLL - - - - 

SUMMA 1 398 100 % 3 204  100 % 
Källa: "Utsläpp till luft" SCANDIACONSULT SVERIGE AB 
1998. 

 
Tabell 3.2: Utsläpp av svaveloxider i Gävleborgs 
län fördelat på sektorer och mätt i ton. 

Sektor 1990 1995 2000 2001 

ARBETS-
MASKINER 

62 38 5 4 

ENERGI 2 583 1 920 1 858 1 839 

INDUSTRI 0 0 1 339 1 292 

ÖVRIGT 78 39 47 48 

VÄGTRAFIK  203 182 18 17 

SUMMA 2 926 2 179 3 267 2 037 
Källa: Miljömålsportalen www.miljomal.nu. 2004. 

 
Tabell 3.3: Utsläpp av kväveoxider i Gävleborgs 
län fördelat på sektorer och mätt i ton. 

Sektor 1990 1995 2000 2001 

ARBETS- 
MASKINER 3 195 3 480 2 568 3 215 

ENERGI 2 499 2 343 2 264 2 267 

INDUSTRI 0 0 2 160 2 010 

ÖVRIGT 1 087 684 625 920 

VÄGTRAFIK  5 979 5 391 4 042 3 788 

SUMMA 12 760 14 077 9 499 11 280 
Källa: Miljömålsportalen www.miljomal.nu. 2004. 
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Övergripande miljökvalitetsmål 
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Delmål 
1. 2010 ska alla kända förorenade områden 
vara registrerade och avgränsade i ett GIS-
skikt. Sanering ska vara påbörjad i minst två 
av dessa områden. 

2. 2010 ska alla nedlagda deponier med risk-
klass 1 eller 2 vara åtgärdade så att spridning 
av farliga ämnen från dessa minimeras. Upp-
daterad klassning ska ha skett för deponin på 
Näringen. 

3. 2010 ska alla befintliga industrier som är 
kopplade till spillvattennätet vara kartlagda 
och efterleva kommunens fastställda riktlin-
jer för utsläpp från verksamheter. 

4. 2006 ska alla verksamheter inom kommun-
koncernen ha kunskap om vilka kemikalier de 
använder i sin verksamhet. Särskilt farliga 
ämnen ska ha ersatts med mindre farliga 
alternativ. 

5. 2006 ska befintliga dagvattensystem ha 
inventerats och klassats med avseende på 
mottagande recipients känslighet och risken 
för förekomst av höga föroreningshalter. Ut-
ifrån detta ska områden prioriteras för åtgär-
der. 

6. 2010 ska de 10 mest prioriterade systemen 
ha åtgärdats. 

7. Senast 2007 ska samtliga utsläpp av för-
orenat kommunalt avloppsvatten och dagvat-
ten till Testeboåns delta ha upphört. 

Varför? 
Kemikalier används till nästan allt och tillverkningen 
ökar. Många giftiga kemikalier, som t ex PCB och 
DDT, är långlivade och kan dessutom spridas lång 
väg. Kemikalier påverkar oss under hela sin livscykel, 
vid tillverkning, användning och slutligen som avfall. 
Cancer, fortplantningsstörningar och allergier kan 
orsakas av giftiga kemiska ämnen. 

Läget i Gävle 
Både i regionen och i landet som helhet krävs mycket 
arbete för att uppnå en giftfri miljö.  

I Gävle kommun finns många förorenade områden till 
följd av bland annat industrier och gamla soptippar. 

Principen för sanering är att förorenaren betalar. Bygg 
& Miljö har möjlighet att se till att förorenade områ-
den utreds och saneras. När ansvarsfrågan är otydlig 
försenar det saneringsarbetet. Inventeringar och un-
dersökningar har gjorts över i stort sett hela kommu-
nen. Endast ca 50 % av alla förorenade områden be-
döms dock vara identifierade.  

Kommunen har antagit en dagvattenpolicy för att 
hantera dagvattenfrågor. 

Länsstyrelsen Gävleborg inventerar förorenade områ-
den och ger bidrag för undersökningar och saneringar.  

Uppföljning 
Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den 
årliga verksamhetsberättelsen där respektive förvalt-
ning följer upp de delar de ansvarar för. 

Figur 4.1: Prioriterade förorenade 
områden i Gävle och länet. 
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Källa: Länsstyrelsen Gävleborg 2004. 

Foto: Viveka Sohlén, Gävle kommun 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Identifiering och klassning av områden. 
Bygg & Miljö Gävle identifierar och klassar områden 
samt registrerar i GIS. Tekniska kontoret är ansvarig 
för sanering där kommunen är markägare. 

Avloppsvattnets kvalitet. 
Gävle Vatten kartlägger och bevakar efterlevnaden av 
riktlinjerna för avloppsvattnets innehåll. Bygg & 
Miljö Gävle följer även upp via tillsyn. 

Kunskap om kemikalier. 
Alla i kommunkoncernen ansvarar för att uppgifterna 
tas fram och förmedlas till användarna. Detta kan ske 
t ex inom miljöledningsarbetet. 

Inventering och klassning av dagvatten. 
Gävle Vatten, Tekniska kontoret och Bygg & Miljö 
Gävle ansvarar för inventering, klassning och priorite-
ring.  

Utsläpp till Testeboån. 
Gävle Vatten ansvarar för ändringar i dagvattenhan-
teringen inom verksamhet. Tekniska kontoret ansva-
rar för åtgärder i egen verksamhet. Bygg & Miljö 
Gävle ansvarar genom tillsynen och tillståndsgivning 
för att övriga aktörer ändrar spillvattenhanteringen. 

Fysisk planering 
Vid fysisk planering och samhällsutveckling ska 
kommunens dagvattenpolicy användas. 

Statistik 
Tabell 4.1: Nedlagda deponier där kommunen har 
saneringsansvaret och utredning har skett. 

Område Riskklass 

Bergby 3 

Norrsundet 2 

Avan 1 

Åbyfors 2 

Källa: Bygg & Miljö Gävle, 2006. 

 
Tabell 4.2: Förorenade områden som inventerats 
av länsstyrelsen (MIFO) inom Gävle kommun. 

Område Risk-
klass 

Ansvarig 
finns 

Gasklockorna 1 Nej 

F.d. Mackmyra sulfitfabrik 1 Delvis 

F.d. Åsbyggeby sågverk 1 Delvis 

Alderholmens industriområde 2 Delvis 

F.d. Näringens deponi 2 Nej 

Hådetippen 2 Ja 

Hådevägen 2 Ja 

F.d. Sofiedals såg 2 Ja 

Kastets sågverk 2 Ja 

Korsnäsverken* 1 Ja 

Norrsundets bruk* 1 Ja 

Gävle hamn* 2 Ja 

*=Ej riskklassad. Källa: Länsstyrelsen Gävleborg, 2005 

 
Tabell 4.3: Övriga förorenade områden i Gävle-
borgs län identifierad och klassade av andra aktö-
rer. 

Aktör Antal Riskklass 

SPIMFAB  
(nedlagda bensinstationer) 

  

Identifierade objekt 151  

Undersökta objekt 45  

Avslutade objekt 41  

Försvarsmakten   

Identifierade objekt 50 3 

Identifierade objekt 42 4 

Vägverket   

Undersökning av prioriterad 
vägstation 

1  

Undersökning av objekt – 
inga åtgärder vidtas 

8  

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg, 2004 
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Foto: Eva B Nilsson, Gästrike Återvinnare, 2004 

Övergripande miljökvalitetsmål 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

Delmål 
Inget lokalt mål. 

Varför behövs ozonskiktet? 
På ca 10-50 kilometers höjd finns det skyddande skikt 
av ozon som absorberar solens UV-strålning och gör 
det möjligt för växter, djur och människor att tillgo-
dogöra sig solenergin utan att ta skada.  

Ozon består av tre atomer syre, till skillnad från det 
två-atomiga syret, O2, vilket vi tillgodogör oss vid 
andningen. Ozon är kraftigt oxiderande och kan där-
för irritera slemhinnor, ögon och även verka nedbry-
tande på exempelvis gummi. 

Till följd av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har 
ozonskiktet under de senaste årtiondena uttunnats 
med 5 %. Utsläppen minskar men återhämtningen går 
sakta. Under tiden löper vi större risk att drabbas av 
hudcancer samtidigt som den ökade strålningen kan 
skada båda naturliga ekosystem och odlade grödor. 

Varför är det inget lokalt mål? 
De främsta insatserna som görs för att minska utsläp-
pen av ozonnedbrytande ämnen görs dels genom 
miljötillsyn och dels genom insamling av gamla kyl-
möbler. Bygg & Miljö Gävle utför tillsyn enligt Mil-
jöbalken och Gästrike Återvinnare samlar in gamla 
kylmöbler.  

Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som på 
Gästrikekommunernas vägnar utför uppgifter inom 
renhållning. De har redan egna miljömål och kommu-
nen har ingen direkt del i deras verksamhet. 

Lanstinget Gävleborg arbetar med rådgivning för att 
minska riskerna med solning. 

Kommunen har därför inget större motiv till att anta 
ett eget lokalt miljömål. 

Läget i Gävle 
I Sverige byter man kontinuerligt ut de farligaste 
ozonnedbrytande ämnena (CFC och HCFC1). Bygg & 
Miljö Gävle är den lokala tillsynsmyndighet som ser 
till att avvecklingen sker enligt planerna. Gästrike 

                                                           
1 CFC = klorfluorkarboner HCFC = Väteklorfluorkarboner – 
används i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, i kemiska 
produkter och i skumplast. 

Återvinnare samlar in gamla kylmöbler och varje år 
samlas nästan 5 000 möbler in. 

Sol- och fritidsvanor i kombination med ett uttunnat 
ozonskikt ökar risken för malignt melanom (en form 
av hudcancer). I Gävle fick i genomsnitt 36 personer 
varje år malignt melanom under åren 1992-1996. 

Andra miljömål berörs 
Miljömålet Säker strålmiljö handlar om olika former 
av strålning och berör därför även Skyddande ozon-
skikt. 

Uppföljning 
Bygg & Miljö Gävle får in årsrapporter från de som 
har köldmeder installerade. Gästrike Återvinnare 
räknar hur många kylmöbler de samlar in. 

Samhällsmedicin Gävleborg (Landstinget Gävleborg) 
analyserar cancerfall i länet. 

Figur 5.1: Antal fall av malignt  
melanom i Gävleborg per 100 000  

invånare 1982 – 2000. 
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Källa: Miljömålsportalen, 2004. 



Gävle kommuns lokala miljömål 
 

Skyddande ozonskikt 
 

2006-05-24 
 

Sid 15 (33) 

Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Tillsyn 
Bygg & Miljö Gävle genomför tillsyn enligt Miljö-
balken och informationsinsatser vid behov. Samver-
kan med Energirådgivningen. 

Information 
Vid behov medverkar Bygg & Miljö Gävle vid infor-

mationsinsatser. 

Statistik 
Tabell 5.1: Insamlade kylmöbler i Gävle kommun 
och Gästrikland 1998 – 2005. 

År Antal 
Gävle 

Antal 
Gästrikland 

1998 3 331  
1999 4 290  
2000 4 405  
2001 4 676  
2002 5 143  
2003 4 820 8 640 
2004  10 158 
2005  10 470 

Källa: Gästrike Återvinnare, 2006. 

Tabell 5.2: Köldmedieanvändning rapporterad till 
Bygg & Miljö Gävle för år 1999 och 2004. 

Enhet kg 1999 2004 

CFC  0 

Installerad mängd 94 0 

Påfylld mängd vid läckage 1 0 

Omhändertagen mängd 12 759 0 

HCFC   

Installerad mängd 3 820 3 009 

Påfylld mängd vid läckage 110 12 

Omhändertagen mängd 221 580 

HFC   

Installerad mängd 3 559 17 193 

Påfylld mängd vid läckage 148 1 195 

Omhändertagen mängd 663 433 
Antal anmälda anläggningar  249 239 

Källa: Bygg & Miljö Gävle, 2005. 

 

Figur 5.4: Flertalet ozonnedbrytande ämnen har mycket lång 
livslängd vilket gör att nedbrytningen tar mycket lång tid. Källa: 
Naturvårdsverket. 

Figur 5.2: Utbredningen av ozonlagret övervakas av både satelli-
ter och markinstrument. Uppgifterna bearbetas och presenteras 
bl.a. som kartor. Enheten som används kallas Dobson Unit (DU).  
Källa: www.temis.nl  

Figur 5.3: SMHI tar fram UV-prognoser som publiceras på Inter-
net för att man ska kunna skydda sig mot för mycket UV-
strålning. Källa: SMHI. 
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Foto: Anna-Lena Anderberg, Naturhistoriska Riksmuse-
et, 2004 

Övergripande miljökvalitetsmål 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strål-
ning i den yttre miljön. 

Delmål 
1. 2010 ska kommunen ha lokal kännedom 
om den radioaktiva strålningen och kunna ge 
kommuninvånarna råd om hur de kan minska 
sin stråldos. 

2. 2006 ska kommunen ha tagit fram och spri-
dit ett informationsmaterial om cesium i aska 
riktat till samtliga hushåll som eldar med ved. 

Var kommer strålningen från? 
Vi utsätts i allt högre grad för strålning av olika slag. 
Man vet att alla typer av radioaktiv strålning medför 
risk för skador. Joniserande strålning från sol och 
solarium samt radon från berggrund eller 
byggnadsmaterial är allvarligast ur hälsosynpunkt. 
Riskerna med de elektromagnetiska fält som omger 
oss i form av infrastruktur för elförsörjning och 
kommunikation är omstridda.  

Läget i Gävle 
En stor del av det radioaktiva nedfallet till Sverige 
från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 drabbade 
Gävle kommun. Av den strålning som marken avger 
kommer ca. 20 % från Tjernobyl. Sedan olyckan har 
Bygg & Miljö Gävle tagit prover på svamp och bär 
för att kunna ge invånarna råd. Hälsoeffekterna till 
följd av olyckan är små även om cesiumhalterna 
lokalt och i vilt kan vara höga. 

Inom kommunen finns områden med förhöjd risk för 
markradon och radonhaltigt vatten. Mellan 1925 och 
1975 användes den s.k. blåbetongen som kan orsaka 
höga radonhalter i inomhusluft. Läs mer om radon i 
bostäder under målet God bebyggd miljö. 

Vad kan Gävle kommun göra? 
Kommunens främsta roll är att kunna ge kommunin-
vånarna information om hur de kan undvika skadliga 
strålningsdoser. 

Kommunen bevakar och följer bedömningar och 
rekommendationer över risker med elektromagnetiska 
fält. Försiktighetsprincipen i Miljöbalken ska vara 
vägledande för kommunens ställningstagande. 

Andra miljömål berörs 
Riskerna med UV-strålning ökar om det s.k. ozonhå-
let är stort, utsläpp av ozonförstörande gaser omfattas 
av miljömålet Skyddande ozonskikt.  
En av de största källorna till lungcancer är radongas i 
inomhusluft. I miljömålet God bebyggd miljö finns 
det ett lokalt delmål som handlar om detta. 

Uppföljning 
SMHI tar fram UV-index som hjälper människor att 
bedöma stråldosen och försiktighetsåtgärder. 

Bygg & Miljö Gävle mäter bakgrundsstrålningen var 
7:e månad och samlar in svamp och fisk för provtag-
ning. 

Figur 6.1: Bakgrundsstrålning i Gäv-
le 1986 – 2003. 
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Källa: Bygg & Miljö Gävle, 2003. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Lokal kännedom strålning 
Bygg & Miljö ansvarar för att ta fram information om 
cesiumhalter i bär, svamp och vilt. 

Information om askhantering 
Bygg & Miljö ansvarar för att ta fram informations-
material om askhantering och sprida det. Åtgärden 
görs i samverkan med information om eldning med 
ved för att nå miljömålet Frisk luft. 
 
 

 

Tabell 6.1: Halter av cesium i gäddor i ett urval av 
Gävles sjöar. Medianvärden i Bq/l. 

Statistik 
Tabell 6.2: Förändringar i koncentrationen av ce-
sium-137 i mjölk från Gävle mejeri. Bq/l. 

År Antal 

1986 14,8 
1987 19 
1988 7,5 
1989 5 
1990 2,75 
1991 2,5 
1992 1,92 
1993 1,5 
1994 1,38 
1995 1,02 
1996 1,2 
1997 1,24 
1998 1,38 
1999 1,1 
2000 0,92 
2001 1,03 
2002 0,7 

Källa: Miljömålsportalen, 2004. 

 Fäbod-
sjön 

Ham-
rångef-
järden 

Lundbo-
sjön 

Trösken Viksjön Vitter-
sjön 

1986    442   

1987  4 420 2 680 7 975  16 400

1988 20 300 7 135  10 900 6 110  

1989  5 600 4 135 7 283  2 100 

1990  5 915 3 755 5 610   

1991  2 260  5 665   

1992  1 660 1 900  1 860  

1993  3 520  2 920  7 270 

1994 5 885  895 2 090 1 295 7 195 

1995 5 240 1 004   1 370 4 810 

1996 5 670 1 040 557 1 560 597 4 060 

1997       

1998       

1999    795   

Källa: Bygg & Miljö Gävle, 2004. 

Figur 6.2: Radioaktiv markbeläggning i 
Gävle. 
Cesium-137 i aska kan överstiga 5 000 becquerel 
per kilo (Bq/Kg) inom de områden där ytbelägg-
ningen överstiger - 

- 40 000 becquerel 
per kvadratmeter 
(Bq/m2) och man 
eldar med stamved. 

 

- 20 000 Bq/m2 och 
man eldar med 
GROT-bränslen  
(GROT är grenar 
och trädtoppar). 

 

Källa: Statens Strålskyddsinstitut 2005. 
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Övergripande miljökvalitetsmål 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmil-
jö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Delmål 
1. 2010 ska en vattenförsörjningsplan finnas. 

2. 2010 ska kommunens vattentäkter vara 
skyddade av rätt utformade skyddsområden. 

3. 2010 ska vägar och vägområden inom vat-
tenskyddsområdena där farligt gods trans-
porteras eller där det finns risk att salt träng-
er ner till grundvattnet ha inventerats. Grund-
vattenskydd eller annan skyddande åtgärd 
ska ha utförts vid de ställen där det föreligger 
störst risk för olyckor respektive saltinträng-
ning p g a infiltration av vägdagvatten. 

Är rent grundvatten självklart? 
Att vi har tillgång till rent dricksvatten i Sverige ses 
av de flesta som en självklarhet. Vårt grundvatten ho-
tas dock av olika utsläpp och har långsamt börjat för-
sämras. Föroreningar läcker ut till grundvattnet från 
deponier och annan förorenad mark. Vatten som för-
surats löser aluminium och tungmetaller så att vi ris-
kerar att ta upp dem via dricksvattnet. Näringsämnen 
kan läcka från jordbruket och orsaka höga halter av 
nitrit i grundvattnet. Nitrit minskar blodets syreupp-
tagningsförmåga och är särskilt hälsovådligt för späd-
barn. 

Vem bevakar Gävles grundvatten? 
Grundvattnet i Gävle har god kvalitet. Här är utsläpp 
vid trafikolyckor med farligt gods och saltningen av 
vintervägar de största hoten mot dricksvattnet.  

I sin ordinarie verksamhet bevakar Gävle Vatten frå-
gan om hur den framtida vattenförsörjningen ska or-
ganiseras. Gävle kommuns vattentäkter har ett fast-
ställt skydd vad gäller kvalitet på vatten och avrin-
ningsområde.  

Som kommunens tillsynsmyndighet har Bygg & Mil-
jö fastställt egentillsynsprogram för privata täkter. Det 
innebär till exempel att täktägaren ska ta vattenprover.  

EU:s grundvattendirektiv 
EU:s vattendirektiv kommer att få inverkan på hur ar-
betet för en god vattenförsörjning kommer att ske. 
Kommunen ska följa direktivet, men det är ännu 
oklart vilka arbetsuppgifter det kommer att innebära. 

Nationell betydelse 
Sätraåsen har av Sveriges Geologiska Undersökning 
klassats som ett område av nationellt intresse för vat-
tenförsörjningen . Denna klassning är ett första steg i 
att identifiera, peka ut och i slutändan skydda geolo-
giska formationer av vikt för vattenförsörjningen. 

Uppföljning 
Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den årli-
ga verksamhetsberättelsen där respektive förvaltning 
följer upp de delar de ansvarar för. 

 Figur 7.1: Sätraåsen.

Foto: Bygg & Miljö Gävle, 2004. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Vattenförsörjningsplan. 
Gävle Vatten ansvarar för att en vattenförsörjnings-
plan tas fram. 

Skydd av kommunala vattentäkter. 
Gävle Vatten ansvarar för inventering av vattentäkter 
och ansökning av vattenskyddsområden.  

Grundvattenskydd. 
Bygg & Miljö Gävle och Tekniska kontoret ansvarar 
för att inventera, anlägga skydd och utöva tillsyn.  

Fysisk planering 
Vid fysisk planering och samhällsutveckling ska 
skyddet av nuvarande och kommande grundvattentäk-
ter säkerställas. 

Statistik 
Tabell 7.1: Dricksvattenkvalitet vid Gävles vatten-
verk, urval av mätvärden under 2003. 

Ämne Sätra Hede
sun-
da 

Totra Ax-
mar 

Valbo Grän
svär-

de 

Fluorid 0,49 0,49 0,09 <0,1 0,39 1,3
Järn <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,1
Klorid 37 18 29 1,5 34 100
Koppar 0,018 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2
Mangan <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,009 0,05
Radon 70 75 25 <10 92 100
Hårdhet 9,1 7,5 3,1 0,8 8,2 -
E-coli-
bakterier <1 <1 <1 <1 <1 1

Alla värden i mg/liter utom för radon där enheten är Bq/liter och 
hårdhet där enheten är odH. 

Källor: Gävle Vatten, 2005. 

Copyright Gävle kommun, Bygg & Miljö Gävle.

Figur 7.2: Skyddsområde för vattentäkten som försörjer Gävle och Valbo. 
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Övergripande miljökvalitetsmål 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på männi-
skors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig använd-
ning av mark och vatten. 

Delmål 
1. 2010 ska 100 % av alla som har bristfälliga 
enskilda avlopp på Norrlandet, kring Stor-
sjön, Sälgsjön och Testeboån ha fått ett före-
läggande om åtgärder.  

2. 2010 ska fosforutsläppen från de kommu-
nala avloppsreningsverken, inklusive 
ledningsnät, inte överstiga utsläppen 1999. 

Vad innebär övergödning? 
Utsläpp av näringsämnen från framförallt jordbruk, 
industrier och avlopp göder våra sjöar och vattendrag. 
Vi får också kväve via luftföroreningar från utlandet. 
Höga halter av kväve och fosfor ökar produktionen av 
växtplankton på bekostnad av exempelvis blåstång 
och kan göra vattnet grumligt. Den ökade 
produktionen kräver mer syre, vilket kan leda till 
döda bottnar och fiskdöd. När artsammansättningen 
förändras kan oönskade arter, som giftiga alger, ta 
chansen att breda ut sig. 

Läget i Gävle 
Utsläppen av kväve och fosfor har minskat kraftigt 
under de senaste årtiondena, men måste fortsätta att 
minska för att målen ska kunna nås. De flesta invåna-
re inom Gävle kommun är anslutna till kommunala 
avloppsreningsverk vilket gör att kommunen har ett 
stort ansvar för utsläppen av näringsämnen till havet. 
Problem med dagvattenhanteringen leder idag till att 
stora mängder vatten släpps ut orenat vid kraftigt 
regnväder.  

I början av 90-talet gjordes en rad utredningar av 
enskilda avloppsanläggningar på Norrlandet. Av ca 
220 anläggningar ansågs drygt 60 % vara mindre 
lämpliga. I hela kommunen finns det ca. 4 000 enskil-
da avloppsanläggningar som varje år töms på nästan 
13 000 ton slam. 

Enskilda avloppsanläggningar minskar i effektivitet 
med tiden vilket leder till ökade utsläpp av närings-
ämnen och bakterier. Resultatet kan bli att närliggan-
de vatten övergöds eller att grundvattnet förstörs. 

Vilka källor finns det? 
Näringsämnen lakas ut från marken, släpps ut med 
avloppsvatten eller spolas med i dagvatten. I Gävle 

når näringsämnen Östersjön vilket är ett hårt belastat 
innanhav. Länderna runt Östersjön arbetar i olika 
omfattning för att minska belastningen  

Uppföljning 
Gävle Vatten lämnar varje år in Miljörapporter där de 
rapporterar hur driften har varit. Bygg & Miljö Gävle 
ger tillstånd till enskilda avloppsanläggningar och 
genomför även tillsyn i viss utsträckning. 

Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den 
årliga verksamhetsberättelsen där respektive förvalt-
ning följer upp de delar de ansvarar för. 

 

Figur 8.1: Utsläpp till Östersjön 2000 
från källor i Gävle. 
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Källa: Gävle Vatten, Gästriklands Vattenvårdsförbund, 
SLU, Länsstyrelsen Gävleborg, STORA AB, 2002. 

Foto: Gävle Vatten. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och 
Bara naturlig försurning har delåtgärder som i stort 
sett är desamma. Det beror på att källorna till förore-
ningarna som mest påverkar dessa miljömål till störs-
ta delen är transporter och förbränning. Även miljö-
målet Ingen övergödning har samma föroreningskäl-
lor men åtgärderna är andra. 
Separering av ledningsnäten. 
Gävle Vatten ansvarar för att separera ledningsnäten 
så att dagvatten inte belastar reningsverken. 

Dagvattenpolicy 
Dagvattenpolicyn ska användas vid planering av 
insatser för att minska dagvattenutsläpp och vid de-
talj- och översiktsplanering. Det är främst Gävle Vat-
ten, Bygg & Miljö Gävle, Tekniska kontoret och 
Kommunledningskontoret. 

Bristfälliga enskilda avlopp. 
Bygg & Miljö Gävle ansvarar för tillsyn och informa-
tion till boende i områden med bristfälliga avlopp.  

Fysisk planering. 
Fysisk planering ska göras så att utsläppen av när-
ingsämnen minimeras. Kommunledningskontoret och 
Bygg & Miljö Gävle är främst ansvariga. 

Statistik 
Tabell 8.1: Utsläpp av näringsämnen till Östersjön 
från källor inom Gävle kommun. Ton per år under 
perioden 1990 – 2001. 

År Avlopps-
renings-
verk 

Industrier Vatten-
drag 

Summa 

 Totalfosfor   
1990 10 42 31 83 
1991 6 42 36 84 
1992 4 35 32 71 
1993 4 50 28 82 
1994 6 49 33 88 
1995 6 40 44 90 
1996 4 37 14 55 
1997 7 45 19 71 
1998 6 35 34 75 
1999 6 38 31 74 
2000 6 40 51 97 
2001 6 38 36 80 

 Totalkväve   
1990 313 382 963 1 658 
1991 363 384 974 1 721 
1992 226 384 799 1 409 
1993 249 370 650 1 269 
1994 261 370 872 1 503 
1995 308 423 1 220 1 951 
1996 286 382 523 1 192 
1997 246 422 675 1 344 
1998 331 385 1 156 1 873 
1999 332 363 993 1 688 
2000 336 342 1 626 2 304 
2001 351 335 1 224 1 910 

 Organiskt material (TOC)  
     

1990 1 049 10 280 12 202 23 530 
1991 908 9 686 15 704 26 298 
1992 884 8 371 14 491 23 746 
1993 862 7 111 12 709 20 682 
1994 847 6 960 14 803 22 610 
1995 922 7 561 22 528 31 011 
1996 842 7 080 9 022 16 944 
1997 888 7 186 13 528 21 602 
1998 919 7 069 22 183 30 170 
1999 915 6 500 13 258 20 673 
2000 875 6 603 34 701 42 179 
2001 852 5 894 23 888 30 635 

Utsläpp från enskilda avloppsanläggningar ingår inte direkt i be-
räkningen. 

Källor: Gävle Vatten, Gästriklands Vattenvårdsförbund, SLU, 
Länsstyrelsen Gävleborg, STORA AB, 2002. 

Figur 8.2: Principskiss över sorterande 
avloppsanläggning.  

Det finns idag olika tekniker för att bygga enskilda av-
loppsanläggningar som släpper ut små mängder när-
ingsämnen. Här är en principskiss för ett separerande 
system där toalett- och BDT (bad, disk och tvätt)-vatten 
skiljs åt. Källa: Stockholm Vatten ”Bra Små Avlopp”
2003. 



Gävle kommuns lokala miljömål 
 

Levande sjöar och vattendrag 
 

2005-05-27 
 

Sid 22 (33) 

Övergripande miljökvalitetsmål 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska be-
varas. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för fri-
luftsliv värnas. 

Delmål 
1. 2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat 
minst ett nytt vattenområde.  

2. 2010 ska östersjölaxen kunna vandra fritt 
och ha god tillgång på lekområden i Testebo-
ån i Gävle. 

3. 2010 ska restaurering ha påbörjats i minst 
tre av de vattendrag som finns med i kom-
munens fiskeplan. 

Hur mår våra sjöar? 
Våra sjöar och vattendrag har stor betydelse för bio-
logisk mångfald, fiske och friluftsliv. I merparten av 
våra vattendrag finns fysisk eller kemisk påverkan 
från mänsklig verksamhet i form av miljögifter, över-
gödning och försurning. 

Vår allra tidigaste historia ligger i nära anslutning till 
vatten i form av forntida boplatser. Flottning av tim-
mer har skett i många vattendrag och för att lyckas 
med flottningen rensade man vattendragen från stenar 
– och försämrade därmed biotopen för fiskarna. 
Kraftverk, och kvarnar kan utgöra vandringshinder 
för fiskarna.  Samtidigt som det är angeläget att ha 
kvar spår som vittnar om hur vi levde förr kan det 
innebära problem för den biologiska mångfalden.  

Hur arbetar man i Gävle kommun? 
I kommunens fiskevårdsplan finns 60 vatten och 67 
sjöar beskrivna, totalt har en sträcka på 250 km inven-
terats. Arbetet med skydd och restaurering är angelä-
get för att återskapa och förbättra förutsättningarna 
för ett väl fungerande ekosystem med en för denna 
miljö naturlig flora och fauna. Restaureringsarbete har 
påbörjats i Testeboån, Gavleån och Hamrångeån. I 
samband med restaureringen är det viktigt att ta hän-
syn till kulturmiljön så att den finns kvar som ett 
stycke levande historia. 

Testeboån 
Kommunen är djupt engagerad av utvecklingen av 
Testeboån. Det är främst Gävle Energi AB, Tekniska 
kontoret, Bygg & Miljö Gävle, Kommunledningskon-
toret och Kultur & Fritid Gävle som lagt ner mycket 
pengar och arbetstid på detta arbete. Gävle Energi AB 

har fått tillstånd att riva ut Forsby kraftverk och Bygg 
& Miljö Gävle gjorde en ansökan om stöd från LIFE-
Natur. Ansökan beviljades inte.  

Lokalt naturvårdsarbete 
Gävle kommun fick 2004 stöd för lokalt naturvårds-
arbete. Flera av åtgärderna rör sjöar och vattendrag, 
t.ex.: 

• Anläggande av kanotleder i Testeboån och Gavle-
ån  

• Utsättning av lax och havsöring i Gavleån. 
• Iordningställande av anläggningar för friluftsliv 

och rekreation i Testeboåns delta  
• Flodpärlmusselinventering i Testeboån  
• Anläggande av utsiktsplattform vid Mårdängssjön. 
• Skyltning och stigmarkering vid Mårdängssjön. 

Fiskevårdsplanen 
Avsikten med fiskeplanen är att så långt möjligt kart-
lägga biologiska och fysiska förutsättningar för fisket 
samt ge förslag på hur fiskevårdsarbetet kan bedrivas 
i framtiden. Förslagen innefattar bl.a. restaurering av 
förstörda biotoper samt att åter göra vattendrag till-
gängliga för fisk. I de fall där fiskarter helt slagits ut 
är målet att återintroducera dessa arter. 

Uppföljning 
Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den 
årliga verksamhetsberättelsen där respektive förvalt-
ning följer upp de delar de ansvarar för. 

Foto: Johan Öholm, Kultur & Fritid Gävle, 2004. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Skydd av områden. 
Bygg & Miljö Gävle och Kultur & Fritid Gävle an-
svarar för reservatsutredning. Tekniska kontoret an-
svarar för eventuellt markköp. 

Vandringshinder i Testeboån. 
Kommunen arbetar vidare med att skapa fria vand-
ringsvägar för laxen i Testeboån. Bygg & Miljö Gäv-
le, Kultur & Fritid Gävle och Tekniska kontoret har 
de tyngsta rollerna. Arbetet bedrivs i nära samverkan 
med andra berörda myndigheter och organisationer. 

 

Restaurering av vattendrag. 
Kultur & Fritid Gävle och Bygg & Miljö Gävle an-
svarar för att restaurering sker. 

Regionala inventeringar, planer och program 
Medverka i Länsstyrelsens framtagande av inventer-
ingar, planer och program för restaurering, skydd och 
skötsel av värdefulla natur- eller kulturmiljöer. 

Information 
Medverka och ta fram informationsmaterial eller 
sprida sådant för att visa på de värden som finns i 
sjöar och vattendragen. 

 

Figur 9.1: Drömfiskeområ-
den i Gävle kommun. 
Områden som är mycket väl tillrätta-
lagda för fiske och därigenom har 
en mycket hög servicenivå kallas 
”Drömfiskeområden” på Internetsi-
ten ”Fiske i Gästrikland och Jämt-
land” som Länsstyrelserna i Gävle-
borg och Jämtland lagt ut. 

På kartbilden från denna site är
dessa områden markerade med 
gult.  

http://www.fiske.jamtland.se/LSTx/d
efault.asp 

 

© Lantmäteriet 2000, Ur geografiska 
Sverigedata L2000/262-X. 
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Övergripande miljökvalitetsmål 
Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelspro-
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena beva-
ras och stärks. 

Delmål 
1. 2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat 
flera av de örtbackar som finns med i kom-
munens bevarandeprogram för örtbackar och 
de ska hävdas kontinuerligt. Ytterligare 12 
örtbackar från samma program ska hävdas 
enligt framtagen skötselplan. 

2. 2010 har kommunens inköp av lokalt odla-
de produkter underlättats och inköpet av 
ekologiskt odlade produkter ökat med minst 
10 % (räknat i andel av den totala matkostna-
den) jämfört med år 2005. 

Varför växer odlingslandskapet 
igen? 

När Sveriges befolkning växte i slutet av 1800-talet 
behövde man öka matproduktionen. Ängar och våt-
marker förvandlades till åkrar. Under andra hälften av 
1900-talet blev jordbruket mindre lönsamt och många 
smågårdar lades ner. Dessa förändringar har påverkat 
många av odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
som är knutna till det småskaliga jordbruket. Ängs- 
och betesmarker växer igen och byggnader förfaller. 
Avfolkning och igenväxta landskap hotar den levande 
landsbygden.  

Vad händer i Gävle kommun? 
Både arealen åkermark och antalet jordbruksföretag 
minskar i regionen. Kommunen har inget stort inne-
hav av åkrar, ängar, hagmarker och småbiotoper. Cir-
ka 100 hektar arrenderas ut som åkermark. 

Enligt inventeringar skulle 115 hektar ängsmark på 
kommunens mark ha behov av att hävdas regelbundet. 

Genom kommunallagen är kommunens möjligheter 
att ge direkt stöd till enskilda kommuninvånare för att 
skydda småbiotoper mycket små. 

Alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, 
småvatten, stenmurar och åkerholmar omfattas dock 
av ett generellt biotopskydd. Genom att köpa in lokalt 
odlade, ekologiska produkter kan både den levande 
landsbygden och den biologiska mångfalden i od-
lingslandskapet gynnas 

 

 
 

Uppföljning 
Nyligen har en Ängs- och hagmarksinventering gjorts 
av Jordbruksverket. Den är en uppföljning av en tidi-
gare inventeringen som gjordes 1987 – 1992. Resulta-
tet för den nya inventeringen finns ännu inte på kom-
munnivå men i hela länet finns ca. 2 300 ha ängs- och 
betesmarker. Ytterligare ca. 1 000 ha skulle kunna be-
tas.  

I Gävleborgs län var den vanligaste naturtypen Artri-
ka torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk 
typ. 
  

Foto: Ylva Larsson, Gävle kommun 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Hävd av områden 
Bygg & Miljö Gävle ansvarar för att områden hävdas.  

Skydd av områden. 
Bygg & Miljö Gävle ansvarar för inventering, priori-
tering och utformning av skydd. Tekniska kontoret 
ansvarar för eventuellt markköp  

Inköp av ekologiska produkter. 
Barn & Ungdom Gävle och Omvårdnad Gävle skall 
med stöd av Gästrike Inköp se till att kravet på ekolo-
giska produkter vägs in vid upphandlingar. 

 

 

 

I och kring centrala Gävle finns det flera värdefulla örtbackar, ängar och hagar. Copyright Gävle kommun, Bygg & 
Miljö Gävle. 

Figur 10.1: Ett urval över värdefulla örtbackar, ängar och hagar. 
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Foto: Lars Westholm, Gävle kommun 

Övergripande miljökvalitetsmål 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och vär-
defulla våtmarker bevaras för framtiden 

Delmål 
2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat 
minst ett nytt våtmarksområde. 

Vilken funktion fyller våtmarkerna? 
Antalet våtmarker minskar i hela landet. Tidigare di-
kades mark ut för att öka ytan jordbruksmark eller för 
att ge bättre förutsättningar för skogsbruk. Idag ex-
ploateras våtmarker främst för att ge plats åt vägar 
och bebyggelse.  

Våtmarker är viktiga för skogens hydrologiska pro-
cesser och för den biologiska mångfalden. Många ar-
ter lever endast i dessa miljöer. För friluftslivet har 
områdena stor betydelse för bärplockning, fågelskåd-
ning och jakt. Våtmarker fyller också en viktig funk-
tion genom att hålla kvar vatten och därmed minska 
flödet av näringsämnen till vattendrag och minska 
risken för översvämningar. 

Anlagda våtmarker används även för att rena dagvat-
ten från t.ex. parkeringar eller trafikplatser. I Gävle 
finns en anlagd våtmark vid Duvbackens avloppsre-
ningsverk för att behandla avloppsvatten innan det når 
Östersjön. 

Myllrar det i Gävle kommun? 
I Gävle kommun finns många våtmarker. Av de 13 
områden som omfattas av den nationella myrskydds-
planen är 6 stycken skyddade idag – drygt 3 000 hek-
tar. På den mark som kommunen äger finns dock inte 
några stora myrar. På Norrlandet finns några naturliga 
dammar mindre och större vattensalamander. Man har 
också grävt en ny damm och flyttat dit drygt 200 av 
den sällsynta större vattensalamandern. 
Länsstyrelsen Gävleborg beskriver i sin våtmarksin-
ventering från 2001 bl.a. pekad flera riksintressanta 
våtmarker i Gävle kommun. Både Jordbärsmuren vid 
Dalälven och extremrikkärren i moränkalkområdet 
söder om Gävle är av stort vetenskapligt intresse även 
i ett internationellt perspektiv. 

Hur myllrar miljömålsarbetet i Sve-
rige? 

Arbetet med att bevara våtmarkerna, samt rutiner för 
åtgärdsprogram för hotade arter, har pågått inom EU:s 
miljöersättningsprogram och nätverket Natura 2000.  

Arbetet fortskrider i rätt riktning, men det går för 
långsamt. De delmål som handlar om att skogsbilvä-
gar inte får byggas över värdefulla våtmarker, respek-
tive om att skapa nya våtmarker i odlingslandskapet, 
kommer inte att nås. Det råder också osäkerhet om 
delmålet om att fullfölja Myrskyddsplanen kan nås. 

 

Uppföljning 
Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den årli-
ga verksamhetsberättelsen där respektive förvaltning 
följer upp de delar de ansvarar för. 

 

Figur 11.1: Våtmarker i Gävle kom-
mun. 
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Källa: Våtmarksinventeringen, Länsstyrelsen Gävle-
borg. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Skydd av områden. 
Bygg & Miljö Gävle ansvarar för prioritering, inven-
tering och utformning av skydd. Tekniska kontoret 
ansvarar för eventuellt markköp, förvaltning och 
underhåll av områden. 

Bevakning 
Vid remisser vid vägbyggen eller dylikt ska Bygg & 
Miljö Gävle och Tekniska kontoret bevaka att inte 
våtmarker skadas vid byggnationen. 

 
Statistik 

Tabell 11.1: Sumpskogar fördelat på hydrologisk 
typ i Gävle kommun. 

Hydrologisk typ Antal objekt Total areal 
(hektar) 

Fuktskog 105 749 
Kärrskog 568 5 203 
Mosseskog 295 3 913 
Myrskog 47 573 
Översilningsskog 1 6 
Övrig fuktskog 1 12 
Strandskog vid hav 3 11 
Strandskog vid sjö 3 18 
Strandskog vid vat-
tendrag 15 118 

Summa 1 038 10 603 
Källa: Skogens pärlor, Skogsvårdstyrelsen 2005. 

Figur 11.2: Våtmarker och sump-
skogar i Gävle kommun.  
Copyright Gävle kommun, Bygg & Miljö Gävle. 
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Övergripande miljökvalitetsmål 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologis-
ka mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upp-
levelsevärde samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områ-
den ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

Delmål 
2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat 
minst ett nytt kustområde. 

Vad hotar havet? 
Sverige har långa kuststräckor i både öst och väst. 
Kustmiljöerna är viktiga för friluftsliv och rekreation. 
Det utsötade vattnet i våra skärgårdar ger en unik art-
sammansättning som dock är mycket känslig för 
mänsklig påverkan.  

Havet och dess kustzoner hotas av övergödning, mil-
jögifter, överfiske, oljeutsläpp och lokalt ökat exploa-
teringstryck. Delar av Östersjöns botten är syrefri, 
kvinnor i fertil ålder rekommenderas att inte äta fet 
östersjöfisk och torskbeståndet har minskat kraftigt. 

Hur skyddar vi havet och kusten? 
I visionen om det ekologiska Gävle har havet en cen-
tral roll. Kommunen vill arbeta för att utveckla attrak-
tiva kustområden med möjligheter till rekreation, kul-
turupplevelser och turism. Kommunen medverkar i 
länsstyrelsens arbete med att ta fram underlag och 
program för det långsiktiga skyddet av värdefulla na-
tur- och kulturmiljöer i kustnära områden.  

Genom Naturvårdsverkets förslag till ett generellt bio-
topskydd för helt eller delvis avsnörda havsvikar och 
älvmynningar, ökar möjligheterna att skydda marina 
miljöer. 

Genom att arbeta med dagvatten kommer förorening-
ar till Inre och Yttre Fjärden i Gävle att minska. 

Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument att 
på sikt behålla de värden som de bebyggda kustparti-
erna har. Genom detaljplaner kan områden ges möj-
lighet att behålla sina karaktärer samtidigt som de bo-
ende ges möjlighet att långsiktigt kunna förvalta sina 
fastigheter. 

Översiktsplanearbetet kommer att bli en arena för att 
tydliggöra kommunens intentioner och planer för ut-
vecklingen av kustområdena. I Översiktplanen för 
staden ingår både Norrlandet och Furuvik. 

 
 

Många intressen 
Kusten är av stort intresse för många. Staten har för-
klarat stora delar av kusten och havet för riksintresse-
områden för naturvården, kulturvården, sjöfart och 
yrkesfiske. Boverket har pekat ut några områden som 
riksintressanta för vindkraft, det är främst Finngrun-
det som har bra förutsättningar. 

Redan idag finns det flera andra skyddsformer som 
vissa områden har. Det finns naturreservat, säl-
skyddsområden, fågelskyddsområden och Natura 
2000-omården, 

Uppföljning 
Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den årli-
ga verksamhetsberättelsen där respektive förvaltning 
följer upp de delar de ansvarar för. 

Foto: Lars Westholm, Gävle kommun. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Skydd av områden 
Bygg & Miljö Gävle ansvarar för inventering, priori-
tering och utformning av skydd. Tekniska kontoret 
ansvarar för eventuellt markköp. 

 

Figur 12.1: Riksintresseområden vid 
Gävle kust. 
Gävles kust- och hav är till stora delar riksintresseområ-
den både för natur-, kulturvården, sjöfart och yrkesfisket. 
Dessutom är andra områden Natura 2000- områden 
eller naturreservat. 

Copyright Gävle kommun, Bygg & Miljö Gävle.. 

 

Figur 12.2: Riksintresseområden för 
vindkraft. 
Områden som är av intresse för vindkraft vid Gävles kust. 

Copyright VindGIS, Boverket och Länsstyrelserna. 
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Foto: Mikael Ekman, Gävle kommun 

Övergripande miljökvalitetsmål 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den bi-
ologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Delmål 
1. 2010 ska Gävle kommun i sitt eget skogs-
bestånd ha undantagit minst 10 % skog från 
produktivt skogsbruk. 

2. 2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat 
minst ett nytt skogsområde. 

Varför behövs gammal skog? 
Under lång tid har landets skogar brukats för att ge 
god virkesavkastning. Detta har lett till ett likåldrigt 
skogslandskap som inte gynnar den biologiska mång-
falden. Även om skogen tillåts växa fritt och utveck-
las naturligt, dröjer det länge innan förbättringarna för 
den biologiska mångfalden blir synliga.  

Död ved, grova träd och lövinslag är grundförutsätt-
ningar för många arter och där går de biologiska pro-
cesserna långsamt. I skogen finns också många forn- 
och kulturhistoriska lämningar som kolbottnar och 
förhistoriska gravar som hotas av dagens skogsbruk. 

Vilka hot finns det mot skogen? 
Luftföroreningar och lokalt höga uttag av biomassa, 
hotar skogens värde. Det är osäkert om luftförore-
ningarna reduceras tillräckligt till år 2020. Höga uttag 
av biomassa kräver kompensationsåtgärder, som t.ex. 
askåterföring, för att motverka försurningen av 
skogsmarken. 

Hur ser skogen ut i Gävle kom-
mun? 

Nästan all skogsmark i regionen har påverkats av 
skogsbruk. Allt yngre skogar avverkas, antalet större, 
sammanhängande skogsområden minskar och bristen 
på död ved är stor.  

Skiktad tallskog av hällmarkstyp är typisk för kustnä-
ra landhöjningsområden. Av de 8 % kommunägd 
skogmark som undantagits skogsbruk, utgörs 2 % av 
denna skogstyp. Denna biotop utgör en optimal miljö 
för reliktbock, tjäder, havsörn, tallticka och vintertag-
ging.  

Det är viktigt att Gävle kommun föregår med gott ex-
empel med ett skogsbruk som tar hänsyn till den bio-
logiska mångfalden och kulturmiljön. Endast 4 %, ca 
5 000 ha, av den totala skogsarealen i kommunen ägs 
dock av kommunen. 

I kommunen finns det 238 s.k. nyckelbiotoper. Nyck-
elbiotoper är skogsområden med mycket höga natur-
värden. Den vanligast biotoptypen är barrskog och 
barrnaturskog. 

 

Uppföljning 
Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den årli-
ga verksamhetsberättelsen där respektive förvaltning 
följer upp de delar de ansvarar för. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Skogsbruk enligt ekologisk skogsbruksplan 
Tekniska kontoret sköter skogen enligt den ekologis-
ka skogsbruksplanen. 

Skydd av områden. 
Bygg & Miljö Gävle ansvarar för att skyddsvärda 
områden prioriteras, utreds och skyddas. 

Statistik 
Tabell 13:1: Markanvändning angiven i hektar i 
Gävleborgs län och Gävle kommun 1990.  
 Gävle-

borgs län 
Gävle 

kommun 
Gävle 

kommuns
skogsin-

nehav 

Totalt inkl.  
vatten 1 972 180 178 380  

Landareal 1 819 130 160 350  

Åkerareal 79 752 5 764  

Betesmark 9 883 920  

Skogsmark 1 432 053 119 490 4 941 

Övrigt 297 442 34 176 1 497 
Därav tät-
ortsareal 23 006 6 653  

Källa: SCB Ma 90. 

Tabell 13.2: Nyckelbiotoper i Gävle kommun.  
Biotoptyp Antal objekt Total areal 

(hektar) 

Uppgift saknas 5 13.5 
Ädellövnaturskog 1 0.7 
Alsumpskog 8 12.6 
Aspskog 12 26.7 
Barrnaturskog 29 192.9 
Barrskog 115 374.6 
Blandsumpskog 10 33.3 
Gransumpskog 4 7.4 
Hällmarkskog 6 3.9 
Hassellund 1 1.1 
Kalkbarrskog 2 16.7 
Källpåverkad mark 1 0.1 
Lövbränna 2 4.3 
Lövnaturskog 2 17 
Lövrik barrnaturskog 2 1.2 
Lövsumpskog 12 35.9 
Lövträd 1 1 
Naturlig skogsbäck 1 1 
Ravin 1 4.8 
Sekundär lövnatur-

k
6 16.8 

Sekundär strandskog 2 6.4 
Skog-myrmosaik 5 7.2 
Tallmyr 2 2.9 
Tallsumpskog 8 26.6 
Summa 238 808.6 

Källa: Skogens pärlor, Skogsvårdstyrelsen 2005. 
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Foto: Jan Carlsson Fotografen, Gävle. 

Övergripande miljökvalitetsmål 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Delmål 
1. En ny översiktsplan ska finnas för staden 
år 2007 och för kommunen år 2010. Över-
siktsplanen ska vara en del av en hållbar ut-
veckling och bygga på vision 2010. 

2. 2010 ska kulturminnesprogrammet för sta-
den och övriga kommunen vara reviderat. 
Kommunen ska långsiktigt ha skyddat flera 
av de mest värdefulla kulturmiljöerna. 

3. 2010 skall elanvändningen i hushåll och 
lokaler ha minskat med minst 15 % per per-
son jämfört med 2000. 

4. Radonhalten i alla skolor och förskolor ska 
år 2010 vara lägre än 200 Bq/m3 luft. 
Radonhalten i alla bostäder ska år 2020 vara 
lägre än 200 Bq/m3 luft. 

Vilka problem finns? 
Vi behöver en god miljö där vi bor och arbetar. Det är 
viktigt att det finns tillgång till service och friluftsom-
råden samt att boendemiljön känns trygg. Idag söker 
sig många in till städerna och det ställer höga krav på 
hur boendemiljön utformas. Boende i städer riskerar 
att utsättas för buller, luftföroreningar, kemikalier och 
strålning.  

Enligt Statens strålskyddsinstitut orsakar radon i bo-
städer ca 500 lungcancerfall per år. Boendet i sig or-
sakar också miljöproblem, t ex förbrukas mycket 
energi till uppvärmning och hushållsel. 

Hur kan kommunen nå målen? 
Genom kommunens fysiska och verksamhetsinriktade 
planering kan man verka för att nå målen om en håll-
bar utveckling. Flera områden med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse är idag skyddade. Tekniska kon-
toret har inventerat närnatur i kommunen vilket resul-
terat i grönstrukturrapporter för alla stadsdelar. 

Bygg & Miljö Gävle har mätt radon i cirka 7 000 bo-
städer. Cirka 11 % av dessa har haft över 200 Bq/m3. 
Gavlegårdarna gör cirka 200 mätningar per år. Alla 
skollokaler har mätts (ca. 600 mätningar) och endast 
en lokal behöver åtgärdas. Alla förskolor håller på att 
mätas.  

Tekniska kontoret har erbjudit alla som har hus för 
permanent boende längs kommunala vägar med högre 

trafikbuller än cirka 64 dBA bullerreducerande åtgär-
der. 

Elanvändningen kan minska genom el-effektivise-
ringar vid skötsel och underhåll av lokaler. Genom 
energirådgivningen kan allmänheten få råd om hur 
man kan minska sin elanvändning.  

Uppföljning 

Den huvudsakliga uppföljningen sker genom den årli-
ga verksamhetsberättelsen där Kommunledningskon-
toret följer upp översiktsplanearbetet, Bygg & Miljö 
Gävle följer upp arbete med kulturmiljöer, energiråd-
givning och radontillsyn, och Tekniska kontoret och 
AB Gavlegårdarna följer upp sina arbeten med elan-
vändning och inomhusmiljöåtgärder. 

Kommunledningskontoret gör en sammanfattande 
uppföljning genom ett Miljöbokslut. 

Hållbar utveckling 

. 

ekologiska 

sociala ekonomiska

 
Den fysiska planeringen är en viktig arena för den hållbara 
utvecklingen.  
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Åtgärder 

Allmänt 
Det övergripande miljökvalitetsmålet ska avspeglas i 
förvaltningar och bolags verksamheter. Förvaltningar 
och bolag ska arbeta för att målet nås med de medel 
man förfogar över. 

Delåtgärder 
Nya översiktsplaner. 
Kommunledningskontoret leder arbetet med ny över-
siktsplan. Övriga förvaltningar och bolag deltar. 
Kommunfullmäktige antar översiktsplanerna. 

El-effektivisering. 
AB Gavlegårdarna och Tekniska kontoret minskar 
elförbrukningen, genom energieffektiviseringar och 
övergång till biobränsle. 

Energirådgivning. 
Bygg & Miljö Gävle ger energirådgivning riktad mot 
allmänheten. 

Radonåtgärder. 
Bygg & Miljö Gävle ansvarar för information om 
ventilation och radon till allmänheten. Tekniska kon-
toret och Gavlegårdarna ansvarar för inventering av 
radon och åtgärder i egna fastigheter. 

Parkmark 
Tekniska kontoret ansvarar för att markinnehavet 
underhålls och inte minskar. 

 

Statistik 
Tabell 14.1: Elanvändning i hushåll och offentlig 
verksamhet i Gävle kommun 1990 – 2003. MWh. 
 Hushåll1 Hushåll 

per 
person

Förän
dring  

Folk-
mängd 

Offentlig 
verk-

samhet2

Förän
dring

1990 299 649 3,383  88 568 116 295

1995 321 866 3,553  90 587 147 691

2000 320 273 3,529 0 90 742 141 483 0

2001 325 056 3,563 +1 % 91 233 184 470 +30 %

2002 336 813 3,672 +4 % 91 726 117 251 -17 %

2003 322 062 3,512 ±0 % 91 701 109 960 -22 %
Mål 
2010 284 967 3,000 -15 % 95 000 120 260 -15 %

1. Rad 9.6 Slutanvändning Hushåll i SCB:s energistatistik. 

2. Rad 9.3 Slutanvändning Offentlig verksamhet i SCB:s energistatistik. 

Källa: SCB, 2005. 
 
Tabell 14.2: Radonmätningar i Gävle kommun. 
 Antal 

mätningar 
Över 

rikt/gräns-
värdet 

Rikt/Grän
svärde 

Inomhusluft
(Bq/m3) Ca. 7 000 Ca. 800 200 

Dricksvatten 
(Bq/l) 153 25 1 000 

Sedan 2004 är gränsvärdet för radon i inomhusluft ersatt med ett 
riktvärde på 200 Bq/m3. För radon i vatten är det ett gränsvärde 
fastställt. 
Källa: Bygg & Miljö Gävle 2005. 
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Gävle kommuns lokala miljömål 

Sammanfattande tabell. 2005-02-25 
Begränsad klimatpåverkan 

Biltrafikökningen skall i förhållande till invånarantalet under perioden 2003 till 2010 vara 1 % lägre än den nationella ökningen under samma period.  

Antalet bussresor i Gävle kommun ska 2008 ha ökat med minst 20 % jämfört med 2002 (5,8 miljoner), d.v.s. uppgå till minst 7,0 miljoner bussresor. 

2010 ska antal körda mil för tjänsteresor med bil inom kommunkoncernen ha minskat med minst 10 % jämfört med 2005. 

2010 ska förbrukningen av eldningsoljor i privata småhus ha minskat med 20 % per person jämfört med år 2000. 

Frisk luft 
Under mätperioden 2007-2010 ska halten kvävedioxider i takhöjd i centrala Gävle inte överstiga 65 mikrogram/kubikmeter som 98- percentil under vinterhalvåret. 

2006 ska alla enskilda brukare av fastbränslepannor ha fått information om hur eldningen blir effektivare, miljövänligare och minskar hälsoriskerna 

Bara naturlig försurning 
Inget lokalt mål. 

Giftfri miljö 
2010 ska alla kända förorenade områden vara registrerade och avgränsade i ett GIS-skikt. Sanering ska vara påbörjad i minst två av dessa områden. 

2010 ska alla nedlagda deponier med riskklass 1 eller 2 vara åtgärdade så att spridning av farliga ämnen från dessa minimeras. Uppdaterad klassning ska ha skett för de-
ponin på Näringen. 

2010 ska alla befintliga industrier som är kopplade till spillvattennätet* vara kartlagda och efterleva kommunens fastställda riktlinjer för utsläpp från verksamheter. 

2006 ska alla verksamheter inom kommunkoncernen ha kunskap om vilka kemikalier de använder i sin verksamhet. Särskilt farliga ämnen ska ha ersatts med mindre far-
liga alternativ. 

2006 ska befintliga dagvattensystem ha inventerats och klassats med avseende på mottagande recipients känslighet och risken för förekomst av höga föroreningshalter. Ut-
ifrån detta ska områden prioriteras för åtgärder. 

2010 ska de 10 mest prioriterade systemen ha åtgärdats. 

Senast 2007 ska samtliga utsläpp av förorenat kommunalt avloppsvatten och dagvatten till Testeboåns delta ha upphört. 

Skyddande ozonskikt 
Inget lokalt mål. 

Säker strålmiljö 
2010 ska kommunen ha lokal kännedom om den radioaktiva strålningen och kunna ge kommuninvånarna råd om hur de kan minska sin stråldos. 

2006 ska kommunen ha tagit fram och spridit ett informationsmaterial om cesium i aska riktat till samtliga hushåll som eldar med ved. 

Ingen övergödning 
2010 ska 100 % av alla som har bristfälliga enskilda avlopp på Norrlandet, kring Storsjön, Sälgsjön och Testeboån ha fått ett föreläggande om åtgärder.  

2010 ska fosforutsläppen från de kommunala avloppsreningsverken, inklusive ledningsnät, inte överstiga utsläppen 1999. 
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Gävle kommuns lokala miljömål 

Sammanfattande tabell. 2005-02-25 
Grundvatten av god kvalitet 

2010 ska en vattenförsörjningsplan finnas. 

2010 ska kommunens vattentäkter vara skyddade av rätt utformade skyddsområden. 

2010 ska vägar och vägområden inom vattenskyddsområdena där farligt gods transporteras eller där det finns risk att salt tränger ner till grundvattnet ha inventerats. 
Grundvattenskydd eller annan skyddande åtgärd ska ha utförts vid de ställen där det föreligger störst risk för olyckor respektive saltinträngning p g a infiltration av väg-
dagvatten. 

 

Levande sjöar och vattendrag 
2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt vattenområde.  

2010 ska östersjölaxen kunna vandra fritt och ha god tillgång på lekområden i Testeboån i Gävle. 

2010 ska restaurering ha påbörjats i minst tre av de vattendrag som finns med i kommunens fiskeplan. 

 

Ett rikt odlingslandskap 
2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat flera av de örtbackar som finns med i kommunens bevarandeprogram för örtbackar och de ska hävdas kontinuerligt. Ytterliga-
re 12 örtbackar från samma program ska hävdas enligt framtagen skötselplan. 

2010 har kommunens inköp av lokalt odlade produkter underlättats och inköpet av ekologiskt odlade produkter ökat med minst 10 % (räknat i andel av den totala mat-
kostnaden) jämfört med år 2005. 

 

Myllrande våtmarker 
2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt våtmarksområde. 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt kustområde. 

Levande skogar 
2010 ska Gävle kommun i sitt eget skogsbestånd ha undantagit minst 10 % skog från produktivt skogsbruk. 

2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt skogsområde. 

God bebyggd miljö 
En ny översiktsplan ska finnas för staden år 2007 och för kommunen år 2010. Översiktsplanen ska vara en del av en hållbar utveckling och bygga på vision 2010. 

2010 ska kulturminnesprogrammet för staden och övriga kommunen vara reviderat. Kommunen ska långsiktigt ha skyddat flera av de mest värdefulla kulturmiljöerna. 

2010 skall elanvändningen i hushåll och lokaler ha minskat med minst 15 % per person jämfört med 2000. 

Radonhalten i alla skolor och förskolor ska år 2010 vara lägre än 200 Bq/m3 luft. Radonhalten i alla bostäder ska år 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft. 
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Hur det hänger ihop mellan de nationella, regionala och lokala miljömålen. 
De mål som direkt kan kopplas samman är inringade med streckade linjer. Regionala och lokala mål som inte direkt kan kopplas ihop varandra står på egna rader. 
Det nationella miljömålet redovisas i kolumnen längst till höger.                                                                                                                                                050405 

Begränsad klimatpåverkan Regionalt mål Lokala delmål 
Minskade utsläpp av växthusgaser (2008 - 2012) Minskade koldioxidutsläpp (2010) Biltrafikökningen skall i förhållande till invånarantalet 

under perioden 2003 till 2010 vara 1 % lägre än den na-
tionella ökningen under samma period.  

 Antalet bussresor i Gävle kommun ska 2008 ha ökat med 
minst 20 % jämfört med 2002 (5,8 miljoner), d.v.s. uppgå 
till minst 7,0 miljoner bussresor. 

 2010 ska antal körda mil för tjänsteresor med bil inom 
kommunkoncernen ha minskat med 10 % jämfört med 
2005. 

Minskad förbrukning av eldningsoljor (2010) 2010 ska förbrukningen av eldningsoljor i privata småhus 
ha minskat med 20 % per person jämfört med år 2000. 

 Minskad förbrukning av tyngre oljor (2010)  

Frisk luft Regionalt mål Lokala delmål 
Halter för svaveldioxid (2005) Regionalt mål under Bara naturlig försurning.  
Halter för kvävedioxid (2010) Regionalt mål under Bara naturlig försurning. Under mätperioden 2007-2010 ska halten kvävedioxider i 

takhöjd i centrala Gävle inte överstiga 65 mikrogram/m3 
som 98- percentil under vinterhalvåret. 

Halter av marknära ozon (2010)   
 Minskad bränsleförbrukning (2010)  
  2006 ska alla enskilda brukare av fastbränslepannor ha 

fått information om hur eldningen blir effektivare, miljö-
vänligare och minskar hälsoriskerna. 

Bara naturlig försurning Regionalt mål Lokala delmål 
Färre försurade vatten (2010) Försurade sjöar och vattendrag (2010) Inget lokalt mål. 
Trendbrott för markförsurningen (2010)   
Minskade svavelutsläpp (2010) Minskade svavelutsläpp (2010)  
Minskade kväveutsläpp (2010) Minskade kväveutsläpp (2010)  
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Hur det hänger ihop mellan de nationella, regionala och lokala miljömålen. 
De mål som direkt kan kopplas samman är inringade med streckade linjer. Regionala och lokala mål som inte direkt kan kopplas ihop varandra står på egna rader. 
Det nationella miljömålet redovisas i kolumnen längst till höger.                                                                                                                                                050405 

Giftfri miljö Regionalt mål Lokala delmål 
Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper 
(2010) 

 2006 ska alla verksamheter inom kommunkoncernen ha 
kunskap om vilka kemikalier de använder i sin verksam-
het. Särskilt farliga ämnen ska ha ersatts med mindre 
farliga alternativ. 

Miljö- och hälsoinformation om varor (2010)  
Utfasning av särskilt farliga ämnen (2003-2015) Hantering av särskilt farliga ämnen (2010)   Särskilt farli-

ga ämnen i produktion (2010) 
 

Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med 
kemikalier (2010) 

 2010 ska alla befintliga industrier som är kopplade till 
spillvattennätet vara kartlagda och efterleva kommunens 
fastställda riktlinjer för utsläpp från verksamheter. 

 2006 ska befintliga dagvattensystem ha inventerats och 
klassats med avseende på mottagande recipients känslighet 
och risken för förekomst av höga föroreningshalter. Ut-
ifrån detta ska områden prioriteras för åtgärder.  

 2010 ska de 10 mest prioriterade systemen ha åtgärdats. 
Riktvärden för miljökvalitet (2010)  
Förorenade områden (2005) Sanering av förorenade områden (2010) 2010 ska alla kända förorenade områden vara registrerade 

och avgränsade i ett GIS-skikt. Sanering ska vara påbör-
jad i minst två av dessa områden. 

  2010 ska alla nedlagda deponier med riskklass 1 eller 2 
vara åtgärdade så att spridning av farliga ämnen från 
dessa minimeras. Uppdaterad klassning ska ha skett för 
deponin på Näringen. 

Skyddande ozonskikt Regionalt mål Lokala delmål 
Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (2010) Inga regionala mål antagna. Inget lokalt mål. 
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Säker strålmiljö Regionalt mål Lokala delmål 
Utsläpp av radioaktiva ämnen (2010) Utsläpp av radioaktiva ämnen (2010) 2010 ska kommunen ha lokal kännedom om den radioak-

tiva strålningen och kunna ge kommuninvånarna råd om 
hur de kan minska sin stråldos. 

  2006 ska kommunen ha tagit fram och spridit ett informa-
tionsmaterial om cesium i aska riktat till samtliga hushåll 
som eldar med ved. 

Hudcancerfall orsakade av solen (2020) Antal fall av hudcancer (2010)  
Risker med elektromagnetiska fält (ska ske löpande)   

Ingen övergödning Regionalt mål Lokala delmål 
Åtgärdsprogram för sjöar, vattendrag och kustvatten 
(2009) 

Åtgärdade enskilda avlopp (2010) 2010 ska 100 % av alla som har bristfälliga enskilda av-
lopp på Norrlandet, kring Storsjön, Sälgsjön och Testebo-
ån ha fått ett föreläggande om åtgärder.  

 Mera våtmarker (2010)  
Minskade utsläpp av fosforföreningar (2010) Minskade utsläpp av fosfor (2010) 2010 ska fosforutsläppen från de kommunala avloppsre-

ningsverken, inklusive ledningsnät, inte överstiga utsläp-
pen 1999. 

Minskade utsläpp av kväveföreningar till havet (2010)   
Minskade utsläpp av ammoniak (2010)   
Minskade utsläpp av kväveoxider till luft (2010)   
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Grundvatten av god kvalitet Regionalt mål Lokala delmål 
Skydd av geologiska formationer (2010)   
Konsekvenserna av förändringar i grundvattennivån 
(2010) 

Konsekvenserna av förändringar i grundvattennivån 
(2010) 

 

Kvalitetskrav för grundvatten (2010) Kvalitetskrav för grundvatten (2010)  
Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2009)  2010 ska en vattenförsörjningsplan finnas. 
  2010 ska kommunens vattentäkter vara skyddade av rätt 

utformade skyddsområden. 
  2010 ska vägar och vägområden inom vattenskyddsområ-

dena där farligt gods transporteras eller där det finns risk 
att salt tränger ner till grundvattnet ha inventerats. 
Grundvattenskydd eller annan skyddande åtgärd ska ha 
utförts vid de ställen där det föreligger störst risk för 
olyckor respektive saltinträngning p.g.a infiltration av 
vägdagvatten. 

Levande sjöar och vattendrag Regionalt mål Lokala delmål 
Åtgärdsprogram för natur- och kulturmiljöer (2005-2010) Skydd av värdefulla naturmiljöer (2010) 2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt 

vattenområde.  
 Skydd av värdefulla kulturmiljöer (2010)  
Åtgärdsprogram för restaurering av vattendrag (2005-
2010) 

Restaurerade vattendrag avseende kulturmiljöer (2010)   

 Restaurerade vattendrag avseende naturmiljöer (2010) 2010 ska östersjölaxen kunna vandra fritt och ha god 
tillgång på lekområden i Testeboån i Gävle. 

  2010 ska restaurering ha påbörjats i minst tre av de vat-
tendrag som finns med i kommunens fiskeplan. 

Upprättande av vattenförsörjningsplaner m m (2009)   
Utsättning av djur och växter som lever i vatten (2005) Utsättning av djur och växter (2010)  
Åtgärdsprogram för hotade arter och fiskstammar (2005)   
Åtgärdsprogram för god ytvattenstatus (2009) Godtagbar minimivattenföring (2010)  
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Ett rikt odlingslandskap Regionalt mål Lokala delmål 
Skötsel av ängs- och betesmarker (2010) Skötsel av ängs- och betesmarker (2010) 2010 ska flera av de örtbackar som finns med i kommu-

nens bevarandeprogram för örtbackar ha skyddats och 
hävdats kontinuerligt. Ytterligare 12 örtbackar från sam-
ma program ska hävdas enligt framtagen skötselplan. 

Bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingsland-
skapet (2005) 

Bevarande av småbiotoper i odlingslandskapet (2005)  

Skötsel av kulturbärande landskapselement (2010) Bete vid fäbodar (2005)  
Genetiska resurser hos domesticerade växt- och djurarter 
(2010) 

Långsiktigt skydd av natur- och kulturmiljöer (2010)  

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper (2006) Levande jordbruk (2010)  
Lantbrukets ekonomibyggnader (2005) Lantbrukets ekonomibyggnader (2010)  
 Ökat ekologiskt jordbruk (2005) 2010 har kommunens inköp av lokalt odlade produkter 

underlättats och inköpet av ekologiskt odlade produkter 
ökat med minst 10 % (räknat i andel av den totala mat-
kostnaden) jämfört med år 2005 

Myllrande våtmarker Regionalt mål Lokala delmål 
Strategi för skydd och skötsel (2005)   
Långsiktigt skydd för våtmarker (2010) Långsiktigt skydd för våtmarker (2010) 2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt 

våtmarksområde. 
Skogsbilvägar över våtmarker (2004) Skogsbilvägar över våtmarker (2005)  
Anläggning och återställning av våtmarker (2010)   
Åtgärdsprogram för hotade arter (2005)   

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Regionalt mål Lokala delmål 

Skydd för kust och skärgårdsområden (2005-2010) Skydd av värdefulla naturmiljöer (2010) 2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt 
kustområde. 

Strategi för hur kustens och skärgårdens kulturarv och 
odlingslandskap kan bevaras och brukas (2005) 

Skydd av värdefulla kulturmiljöer (2010)  

Åtgärder för hotade marina arter (2005) Lämpliga reproduktionsområden (2010)  
Minskning av bifångster (2010)   
Anpassning av uttaget av fisk (2008)   
Störningar från båttrafiken (2010)   
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Utsläpp från fartyg (2010)   
Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2009)   

Levande skogar Regionalt mål Lokala delmål 
Långsiktigt skydd av skogsmark (2010) Inga regionala mål antagna. 2010 ska Gävle kommun i sitt eget skogsbestånd ha undan-

tagit minst 10 % skog från produktivt skogsbruk. 
  2010 ska kommunen långsiktigt ha skyddat minst ett nytt 

skogsområde. 
Förstärkt biologisk mångfald (2010)   
Skydd för kulturmiljövärden (2010)   
Åtgärdsprogram för hotade arter (2005)   

God bebyggd miljö Regionalt mål Lokala delmål 
Planering (2010) Planering (2010) 

- resurssnåla transporter 
- kulturhistoriska värden 
- grön- och vattenområden 
- energianvändning 

En ny översiktsplan ska finnas för staden år 2007 och för 
kommunen år 2010. Översiktsplanen ska vara en del av en 
hållbar utveckling och bygga på vision 2010. 
 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (2010) Skydd av kulturhistorisk bebyggelse (2010) 2010 ska kulturminnesprogrammet för staden och övriga 
kommunen vara reviderat. Flera av de mest värdefulla 
kulturmiljöerna ska ha fått ett långsiktigt skydd 

Buller (2010) Buller (2010)  
Uttag av naturgrus (2010) Ballastanvändning (2010)  
Minskning av avfallsmängder (2005) Avfall (2005)  
Enhetlig standard på deponier (2008)   
Energianvändning m m i byggnader (2010)  2010 skall elanvändningen i hushåll och lokaler ha minskat 

med minst 15 % per person jämfört med 2000. 
Byggnaders påverkan på hälsan (2020)  Radonhalten i alla skolor och förskolor ska år 2010 vara 

lägre än 200 Bq/m3 luft. Radonhalten i alla bostäder ska år 
2020 vara lägre än 200 Bq/ms luft. 
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