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Yttrande över reviderad miljöplan
Synpunkter

Tekniska nämnden kan efter genomgång av den reviderade miljöplanen konstatera
att det är en väl genomarbetad och användbar miljöplan. Nämnden har dock ett antal
synpunkter och mindre påpekanden som gås igenom nedan. Synpunkterna följer
samma struktur som miljöplanen så att det ska vara så enkelt som möjligt att förstå
vad som avses.
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2.1 Minskad klimatpåverkan
Tekniska nämnden anser att det i miljöplanen ska finnas en formulering kring hur
effektmål 1 och 4 ska nås. För att fossilfri tranportmiljö ska nås bör planen nämna att
kommunens årliga minskning av fossila utsläpp ska redovisas varje år. Uppföljning
av transporterna, körsträckor och bränsleåtgång behöver redovisas årligen med hur
stor minskningen varit på fossilsidan. Vidare bör kommunens byggnader strykas från
effektmål 1 då uppvärmningen idag redan kommer från fossilfri energi.
2.2 God bebyggd miljö
I effektmål nummer 6 bör Miljöbyggnad nivån vara silver eller liknande istället för
guld. Anledningen till detta är att tekniska nämnden ser ökande kostnader på 2-3 %
för miljöbyggnad guld. Många kommuner och fastighetsägare väljer Silvernivå vilket
är en hög nivå som är över Boverkets byggregler och lagkrav. Det största problemet
är vid upphandlingen då kravbilden blir otydlig och skapar osäkerhet för entreprenaderna. Dessutom läggs större kostnader på byggskedet som det inte går att få valuta
för eftersom guldcertifieringen kräver mycket mer än silvercertifieringen.
Tekniska nämnden önskar även att effektmål 7 kompletteras med:
”Allt tillkommande dagvatten ska genomgå rening.”
Nämnden vill också göra ett tillägg i fotnot nummer 7 ”…, tillbyggnader räknas inte
som en byggnad.”
2.3 Giftfri vardag
Tekniska nämnden anser att inriktningsmålets för en giftfri vardag (2.3.1) är vagt och
generellt. För att förtydliga det något anser nämnden att sista meningens bisats ska
stå för sig själv och syfta på hela inriktningsmålet:
”Järfälla kommun ska fasa ut farliga ämnen och minimera användningen av ämnen
som kan skada människor och miljö. Förorenade områden ska saneras successivt.
Arbetet ska ha särskilt fokus på barns miljöer.”
Effektmålet nummer 8 angående ekologisk föda är bra men det finns ingen stegrande
procentsats. Som sista mening föreslår nämnden:
”När målet nåts ska det utvärderas och justeras uppåt.”
Tekniska nämnden rekommenderar vidare att ytterligare ett effektmål inrättas då det
inte finns något specifikt effektmål angående val av matförpackningar till kommunala verksamheter. Exempelvis så är det viktigt att minska andelen plåtförpackningar
på grund av att de kan innehålla hormonstörande ämnen etc.
Vid effektmålen under punkt 9 nämns inte handlingsplan för giftfri byggnad. Den bör
vara med eftersom en handlingsplan för giftfri byggnad är antagen av tekniska
nämnden.
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2.4 Ett rikt djurliv
Följande mening bör läggas till under 2.4.3:
”Just nu pågår även arbetet med att ta fram en handlingsplan för att öka den biologiska mångfalden i kommunen.”
2.5 Hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet
För att ännu starkare betona den cirkulära ekonomin föreslår tekniska nämnden att
följande meningar läggs till sist i inriktningsmålet.
”En cirkulär ekonomin skulle bland annat uppmuntras genom att återanvända inventarier inom kommunen om det inte skadar miljö och hälsa. Bedömning bör göras av
ansvarig för aktuell verksamhet.”

4. Indikatorer för respektive målområde, sid 10,
Tekniska nämnden föreslår att indikatorerna a,d, e och f under 4.1.4 Ett rikt djurliv
justeras enligt följande:
a) Skyddad areal natur mark och vatten (anges i ha)
d) Lägg till att mätningen görs vi linjeinventering med GPS
e) Förekomst av mört i Säbysjön – bör ej vara antal utan justeras till medelantal/nät
f): Fosforhalt i sjöar och vattendrag – bör anges i µg/l

Bilaga 1, förslag till åtgärder
1.2 God bebyggd miljö, dagvatten
Att avsätta de naturliga våtmarkerna vid planläggning är en bra idé, eftersom dessa är
ekologiskt värdefulla samtidigt som det är dyrt och problemfyllt att bygga i våtmarker. Dessutom råder markavvattningsförbud för våtmarker. Tekniska nämnden anser
dock att våtmarkerna passar bättre in under Ett rikt växt och djurliv än under dagvatten, eftersom om dagvatten leds till naturliga våtmarker kan föroreningarna förstöra
dessa.
Vidare föreslår tekniska nämnden att det under God bebyggd miljö görs följande justeringar:
 Efter åtgärd – Reviderad grönplanen ska Effekt texten lyda:
”En reviderad grönplan med grönytefaktor och ekosystemtjänster bidrar till
rätt prioriteringar inom Järfällas grönområden.”
 Lek och aktivitetsplan bör läggas till som åtgärd inom strategiska dokument.
Effekten: Lek och aktivitetsplan säkerställer god bebyggd uppväxtmiljö
 Under en God bebyggd miljö återfinns området Ekosystemtjänster. Hela kolumnen för detta bör också återfinnas som ett strategiskt dokument under Ett
rikt växt- och djurliv.
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Det är också lämpligt att handlingsplanen för den biologiska mångfalden läggs till
som ett strategiskt dokument under Ett rikt växt- och djurliv enligt följande:
 Åtgärd = handlingsplan för ökad biologisk mångfald
Effekt = Handlingsplanen ska bland annat bidra till bättre hantering av naturvärdesinformation och ge stöd i prioritering i naturvårdsarbeten och i förlängningen gynna biologisk mångfald.
Tekniska nämnden noterar även att det i den nu föreslagna versionen av miljöplanen
hänvisas det till översiktsplanen och dess vägledning kring buller. I översiktsplanen
hänvisas det till den nu gällande miljöplanen och de angivna målen kring buller.
Dessa mål finns inte med i den reviderade miljöplanen. Detta behöver ses över så att
målen för buller även finns med i den reviderade miljöplanen.

1.3 Giftfri vardag
Under område Avfall bör effekttexten ändras till följande:
”I avfallsplanen finns mål och åtgärder. Kommunen arbetar kontinuerligt med att
genomföra dessa åtgärder för att minimera riskerna med gifter i samhället.”
1.4 Ett rikt växt – och djurliv
Område naturreservatsbildning föreslår tekniska nämnden ändras till område Lagskyddad natur. Texten under effekt justeras till:
”Genom att bilda naturreservat eller biotopskyddsområde i värdefulla områden
skapas goda förutsättningar att bevara och utveckla biologisk mångfald och skydda
ekologiska landskapssamband och natur för kommande generationer.”
Till sist så bör också följande text i översta tabellen, andra raden, tredje kolumnen
justeras: ”…och avveckla delar av granplantering kan den biologiska mångfalden i
kommunen förbättras.
Nytt förslag:
”… avveckla granplanteringar, kan förutsättningarna för biologisk mångfald i kommunen förbättras.”
Övrigt
Tekniska nämnden anser att miljöplanen för att få en bättre struktur bör omstruktureras enligt följande:
Sid 9 kan läggas sist, sidan 10 kan läggas efter föreslagna åtgärder för att mer koppla
ihop mål och resultat.
Då blir ordningen:
Målområden
Förslag till åtgärd
Indikatorer för respektive målområde
Styrning och uppföljning
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Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Meningen ”Avstånd till grönområden från boenden, finns med i översiktsplanen.”
som återfinns under Ett rikt djur- och växtliv bör finnas under God bebyggd miljö i
tjänsteskrivelsen.
Vattenplanen och åtgärdsprogram för vatten nämns under Ett rikt växt- och djurliv,
men ska stå under God bebyggd miljö.

Kopia till:
Akten
Kommunstyrelsen

