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Förslag till valda åtgärder för miljö- och hälsoskyddsnämndens måluppfyllelse av Miljö- och klimatprogrammets mål och uppdrag för år 2022 fördelat på miljöoch klimatprogrammets fokusområden.
Av denna bilaga framgår förslag på åtgärder och inriktning på tillsyn för
miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2022 för att bidra till att uppnå
Miljö- och klimatprogrammets mål och uppdrag. Utöver de åtgärder som
presenteras i denna bilaga arbetar nämnden kontinuerligt med Miljö- och
klimatprogrammets olika delar indirekt, då programmet implementeras i
ordinarie verksamhet.
Miljö- och klimatprogrammet har ett övergripande mål: Danderyd ska ha en
god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.
Programmets genomförandetid är till och med 2030 vilket för med sig att
val av åtgärder, insatser, inriktning sker successivt över tid och att åtgärder
kopplade till alla sex fokusområden inte väljs för nämnden årligen. Uppföljning och analys av genomförda aktiviteter utgör ett kriterium för kommande
val av aktiviteter och för en tillsynsmyndighet också för dess tillsyn.
Nyckeltal kopplas till respektive åtgärd vilket följs upp i respektive nämnds
verksamhetsplaner för 2022. Övergripande aggregerad uppföljning av
nämndernas valda åtgärder görs för kommunstyrelsen i samband med redovisning av Miljö- och klimatprogrammets 17 gröna indikatorer.

Fokusområdena
1. Begränsad klimatpåverkan
MÅL

UPPDRAG

1.1. Kommunen ska
arbeta för att de
som bor och verkar i
Danderyd minskar
växthusgasutsläppen

1.1.1. Kommunens utsläpp av
växthusgaser
minskar med
63 procent
till år 2030
per invånare
med 1990
som basår.

Postadress
Danderyds kommun
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd

Besöksadress
Mörby Centrum
Kontaktcenter

Miljö- och hälsoskyddsnämndens åtgärd
Vid upphandling ska
miljökrav och energieffektivitetskrav ställas
där så är möjligt

Kommentar/hur mäter vi åtgärden
Ingå i internkontrollen
att där följa upp
gjorda upphandlingsunderlag.

Växel
08-568 910 00

E-post
www.danderyd.se/kontaktakommunen

Direkt
08-

Webb
www.danderyd.se
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(Sveriges klimatmål,
icke-handlande sektorn)

2. Frisk luft
MÅL

UPPDRAG

2.1. Luftkvaliteten i Danderyds
kommun ska
förbättras

2.1.1. Luftkvaliteten längs E18 ska
förbättras

Miljö- och hälsoskyddsnämndens åtgärd
Mätning av luftkvalitet
genomförs

Kommentar/hur
mäter vi åtgärden
Resultat från mätning

Dialog och påverkan på
Trafikverket och övriga
aktörer att genomföra
åtgärder för att förbättra luftkvalitet med
basis från genomförda
luftkvalitetsmätningar.
Tex. Bullerskärmar,
dammbindning, hastighetssänkning.
Plan för tillsynen att initiera en mer direkt dialog med Trafikverket om
åtgärder.

Framtagen plan
och dialog genomförd.
Redovisas i uppföljning av nämndens
tillsynsplan.

Planerar att under 2022
göra en uppföljning/genomgång om behovet
av en reglering av eldningsföreskrifter.

Utredning genomförd.
Redovisas i uppföljning av nämndens
tillsynsplan.

3. Friskt vatten
MÅL

UPPDRAG

Miljö- och hälsoskyddsnämndens åtgärd

Kommentar/hur
mäter vi åtgärden
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3.2. Statusen för
sjöar och kustvatten får inte
försämras och
kustvattnet ska
uppnå god status i enlighet
med vattendirektivet.

3.2.1. Arbeta efter
Hav- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för
att uppnå god ekologisk status

Riktad insats tillsyn
båtklubbar, kontroll av
båtbotten. Pågående
sedan 2019 och fortskrider.

Tillsynen genomförd.
Redovisas i uppföljning av nämndens
tillsynsplan.

3.2.2. Användning
och föroreningar
från hälso- och miljöfarliga kemiska
produkter ska
minska

Informationsmaterial
tas fram om båtlivets
miljöpåverkan.
Informationsinsatser
gentemot båtägare om
giftiga båtbottenfärger.
Informationsinsatser
görs löpande, löpande
tillsyn och utvärdering
av tillsynsinsatser

Informationsinsatser
och tillsyn genomförd.
Redovisas i uppföljning av nämndens
tillsynsplan.

4. Biologisk mångfald - Ingen åtgärd 2022
5. God bebyggd miljö
MÅL

UPPDRAG

5.1. Påverkan
från trafikbuller
ska minska

5.1.1. Andelen boende som är bullerstörda av väg- och
spårtrafik ska
minska

Miljö- och hälsoskyddsnämndens åtgärd
Genom tillsyn gentemot
trafikförvaltningen
verka för att bullerriktvärden inte överskrids.
Plan för tillsyn föreslås
2022. Mäts genom beräkningar vart tredje år,
med början 2023, i samverkan med TK.

Kommentar/hur
mäter vi åtgärden
Tillsynen och beräkningar genomförda.
Redovisas i uppföljning av nämndens
tillsynsplan.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens åtgärd
Kravställning vid tillsyn
att allt dagvatten från
parkeringsplatser med

Kommentar/hur
mäter vi åtgärden
Alla större markparkeringar (fler än
100 platser) har ol-

6. Giftfri miljö
MÅL

UPPDRAG

6.2. Utsläppen
av miljö- och
hälsofarliga äm-

6.2.1. Kommunens
fastigheter och anläggningar ska ha
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nen från fastigheter och anläggningar ska
minska

6.6. Antalet förorenade områden i kommunen ska minska

en handlingsplan
för en giftfri miljö

fler än 100 platser skall
ha fungerande oljeavskiljare. Årlig uppföljning om skötsel av anläggningen med bevis
om tömning av avskiljaren. Pågående tillsyn
från 2019.

jeavskiljning eller
annan rening.
Alla anläggningar
har inskickat bevis
på adekvat skötsel.

6.2.2. Användning
av bekämpningsmedel ska minimeras och bästa miljöanpassade alternativ användas på
den mark som ägs
av kommunen och
dess bolag.

Aktiv dialog förs med
golfanläggningar i samband med tillsyn för att
minska bekämpningsmedel och förorda miljöcertifiering. Pågåendelöpande tillsyn.

Tillsynen genomförd.
Redovisas i uppföljning av nämndens
tillsynsplan.

6.6.1. Utredningar
och åtgärder enligt
Handlingsplan för
förorenade områden

Ansvarsutredningar och
undersökningar av prioriterade objekt ska genomföras och efter det
ska åtgärder påbörjas.
Pågår löp-ande enligt
plan.

Antal ansvarsutredningar eller åtgärdade fastigheter

